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Zmniejsz koszty, zwiększ pojemność magazynową 
i popraw bezpieczeństwo dzięki wózkowi bramowemu 

Combi-SC

Combi-SC

The Cost Saving Solution
Gama Combi-SC to najbardziej ekonomiczne 
rozwiązanie dla dystrybucji, transportu i przemysłu 
z ciężkimi i ponadgabarytowymi ładunkami. Jego 
zwrotność, niewielka powierzchnia i wysoki stopień 
dostosowania zapewniają całkowitą niezależność 
podczas przenoszenia kontenerów i ładunków 
ponadgabarytowych.

Gama Combi-SC spełnia swoje obietnice: jest 
ekonomicznym i elastycznym rozwiązaniem do 
obsługi kontenrów, które gwarantuje szybki zwrot z 
inwestycji.

Straddle Carrier
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Lżejszy
Znacznie lżejszy ciężar własny Combi-SC, wynoszący 
zaledwie 17 ton, w porównaniu z porównywalnymi 
wózkami widłowymi do dużych obciążeń, które mogą 
osiągnąć 80 ton, sprawia, że   jest on wyjątkowo 
oszczędny pod względem zużycia paliwa.

Niska masa eksploatacyjna i duże, odporne na przebicie 
opony mają znacznie zmniejszony nacisk na podłoże, 
umożliwiając pracę na ubogim i średnio nierównym 
terenie, eliminując potrzebę kosztownych inwestycji w 
naprawę lub poprawę nawierzchni.

Najwyższe bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo ma dla Combilift pierwszorzędne 
znaczenie podczas projektowania wszystkich rozwiązań 
transportowych, a Combi-SC nie jest wyjątkiem. 
Optymalny środek ciężkości, szeroki rozstaw osi i 
wyjątkowa zwrotność trzech kół oznaczają maksymalną 
stabilność ładunku.

Centralnie umieszczona kabina z dostępem do ziemi 
została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i 
komforcie operatora oraz widoczności 360° z kabiny, co 
oznacza, że   mogą bezpiecznie transportować ładunki.

Niezawodność i oszczędność paliwa
Niezrównana niezawodność, oszczędność paliwa 
i znacznie mniejsza potrzeba serwisowa zapewniają 
utrzymanie maksymalnego poziomu produktywności.

Wszystkie wozidła bramowe Combilift są 
zaprojektowane tak, aby zminimalizować przestoje 
serwisowe. Jego prosta konstrukcja zawiera standardowe 
komponenty, które są łatwe do pozyskania, co zapewnia 
wyjątkową niezawodność i łatwość konserwacji 
w dowolnym miejscu na świecie.

Szybsza realizacja
Combi-SC oferuje niezrównaną prędkość zawracania z bezpiecznym 
załadowaniem/rozładowywaniem na poziomie gruntu. Może podnosić, 
transportować i odstawiać kontenery typu high cube 20’, 30’, 40’ i 45’, 
chłodnie i kontenery typu flat rack.

Widoczność 360˚ z kabiny operatora i  2 minuty rozładunku - oznaczają 
krótszy czas załadunku bez konieczności czekania na załadunek naczep.
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Combi-SC

Oversized Loads 
Częste wyzwania związane z obsługą materiałów, 
z którymi się zmagasz, moga być specyficzne dla 
Państwa działaności. Podejście Combilift do obsługi 
ładunków ponadgabaretowych lub trudnych do 
przetransportowania przyczyniła się do stworzenia 
Combi-SC- stając się idealnym rozwiazaniem dla 
wyzwań związanych z transportem towarów. z którymi 
się zmagasz na codzień. 

Opcja zdalnego sterowania
Combilift oferuje opcję zdalnego sterowania, dla Combi-
SC, która zapewnia korzyści w zakresie bezpieczeństwa i 
wydajności. Większa widoczność i łatwiejsze ustawienie 
oznacza bezpieczniejsze wyniki. 

Solindy i nie zawodny
Solidna konsrukcja Combi-SC, superelastyczne opony, brak 
nadmiernie wrażliwych podzespołów elektronicznych i 
możliwość pracy na nierównym terenie sprawia,że jest to 
idelana maszyna w każdym trudnym środowisku.
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Szybka przepustowość dzięki 
autometycznemu Top-Lift Spreader
Służy do chwytania i podnoszenia kontenera za pomocą 
czterech zamków skrętnych, co umożliwia szybszą 
i bezpieczniejszą przepustowość 20 kontenerów na godzinę.

Ta sama maszyna moze 
odwracać kontener w celu 
szybkiego i bezpiecznego 
załaduknku

Bezpieczniejsze przechylanie kontenrów

Combi-SC może 
przechylać kontenry pod 
kątem 75°  w celu 
wydajnego i bezpiecznego 
rozładunku materiałów 
sypkich: granulaty tworzyw 
sztucznych, kruszywa, 
produkty chemiczne

Wydajne ładowanie doków
Combi-SC ma unikalną możlwiość ustawienia kontnera z 
drzwami doku załadunkowego, co znacznie skraca czas 
załadunku.

Bezproblemowe, podwójne układanie i 
transport pod niską bramą wjazdową 
Opcjonalna funkcja teleskopowa umożliwia bezproblemowe, 
podwójne układanie kontenerów, a jednocześnie umożliwia 
wysuwanie w dół, aby manewrować i transportować kontenery 
pod niską bramą wjazdową.
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System pomairu masy zgodny z SOLAS

In-Cab Ruggedised 
Tablet

Interface Module

4 Load weighing 
Pins 

• Dokładność do +/- 1%
• Zgodny z OIML (Międzynarodowa Organizacja 

Metrologii Prawnej)
•  Sworznie ważące ze stali nierdzewnej
• 1 x wytrzymały tablet montowany na kabinie do 

przechowywania danych
• Combi-SC  można uznać za mobilny system 

ważenia na danym obszarze ze wszystkimi 
zaletami Straddle Carrier

• Wysoce oszczędny w porównaniu z montowanym 
na stałe systemem ważenia, którego nie można 
przemieszczać. 

Combilift dostosował się do nowych przepisuw SOLAS, 
które weszły w życie 1 lipca 2016 roku, oferując w pełni 
zgodny system pomiaru masy na wózku bramowym.

Przepisy zakładają,że przed załadunkiem ładunku na 
statek wymagana będzie dokumentacja zweryfikowanej 
masy brutto (VGM).

Nowy system pozwala Straddle Carrier na ważenie 
ładunków z dokładnością do +/- 1 % - co czyni go 
mobilnym systemem ważenia.

Ten system jest zancznie bardziej wydajny niż pomost 
wagowy, który musi wielokrotnie ważyć ten sam ładunek.
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System stabilizacji obciążenia

System, który jest uniklany dla wózka bramowego, 
potrzymuje zawieszony ładunek, eliminując 
kołysanie,znacznie zwiekszącjąc bezpieczeńśtwo.

Zaprojektowany z myslą o łatwości transportu

Combi-SC zaprojetkowano z myślą o łatwym i 
oszczędnym transporcie, dzięki czemu przenoszenie 
maszyn jest łatwe.
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SPECYFIKACJA
Pozostała specyfikacja dotyczy 
standardowego modelu 
STRADDLE CARRIER. Combi-SC 
jest wysoce konfigurowalny.

Skontaktuj się z przedstawicielem 
Combilift i poinformuj o swoich 
wymaganiach, a nasi inżynierowi 
dostarczą Ci idealne i najbardziej 
efektywne kosztowo rozwiąznie 
dla Ciebie.

STANDARD 
**DOSTĘPNE MODYFIKACJE

Metric Imperial
SC3 SC3T SC3 SC3T 

NR. OPIS Trailer to 
Ground

Telescopic 
2 High 
Option

Trailer to 
Ground

Telescopic  
2 High
 Option

1 Długość całkowita 8570mm 338"
2 Szerokość całkowita * 4920mm 194"

3 Wysokość całkowita* 5165mm 4925mm - 
6725mm 203" 194"-265"

4 Prześwit pod kabiną 275mm 11"

5 Wysokość kabiny od ziemi 2300mm 91"

6 Front 3750mm 148"
7 Rozstaw osi 5775mm 227"
8 Szerokość przestrzeni ładunkowej 3000mm 118"

9 Wysokość przestrzeni ładunkowej* 4600mm 4360mm - 
6160mm 181" 172" - 

243"
10 Promień skrętu 7250 mm 285"
A Udźwig 20,000kg to 100,000kg

B Masa własna 16,950 kg 19,200 kg 37,370 lbs. 42,300 
lbs.

C Zdolmość pokonywania wzniesień 5% Fully Loaded
D Prędkość maksymalna 10 km/h 6 mph
E John Deere 4045 Diesel 93kW 125 hp
F Napięcie 12 Volt

G Opony 4 x Super Elastic Soft Solid Tyres
H Stanardowy kolor Yellow & Grey
I Siedzenie KAB Model 116
J Zdalne sterowanie Opcjonalnie
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Combi-SC

Distributed by:

Cechy:

• Wysoce konfigurowany

• Niski nacisk na podłoże przy pełnym 
obciązeniu

• Zmniejszone zużycie paliwa/energii

• Przyjazny dla rampy i trudnego terenu: 

bitum, kamień i błoto

• Wyjątkowa zwrotność na 3 kołach

• Ergonomicznie zaprojektowana kabina 
zapewniająca komfort operatorowi

• Z łatwością wjeżdża i wyjeżdża z magazynu

• Ta sama jednostka może podności 
kontenery 20' , 30' , 40' , 45'

• Niezależny przesuw boczny przód i tył

• Wizja 360 °, gdy ładunek jest podniesiony

• Miękkie, solidne i odporne na przebicia 
opony

• Dostępna opcja zdalnego sterowania

• Łatwy w serwisowaniu  

Kompatybilny

Combilift HQ: 

Combilift USA: 

info@combilif t.com

Greensboro, NC 27406 
Tel: 1877 266 2456

Co. Monaghan, Ireland 
Tel: + 353 47 80500  
Fax: + 353 47 80501

Pojemność do 100,000 Kg




