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Aisle-Master
Wszechstronny przegubowy wózek 
widłowy, który potrafi wszystko



Aisle-Master
Zdolny do ciężkiej pracy przez dłuższy czas 
przy zmniejszonych kosztach

Aisle-Master - nazwa będąca synonimem jakości, innowacyjności 
i niezawodności, ta której możesz być pewnym, że zapewni Ci 
wózki widłowe stworzone do pracy.

Do obsłużenia naszego zapotrzebowania potrzebujemy bardzo 
solidnych wózków tak, aby zmniejszyć do minimum ryzyko przestoju. 
Dzięki jakości procesu produkcyjnego w zakładach w Irlandii byłem 
pewien, że mam do czynienia z maszyną, na której moglibyśmy polegać. 
Opinia operatora jest również bardzo ważna, a z przeprowadzonych 
badań wynika, że wszyscy operatorzy uznali Aisle-Master za lepszy od 
innych przegubowych wózków w zakresie płynności obsługi oraz 
stabilności masztu na wysokości.

Hussein Lalani, Dyrektor Handlowy, 99p Stores

“

”
Kupując wózek Aisle-Master zawierzasz ponad 50 latom 
doświadczeń w zapewnieniu wydajnych rozwiązań w zakresie 
przeładunku i możesz być pewien, że inwestujesz w najlepszą 
jakość na rynku.

Nasze maszyny są składane w naszym zakładzie w Monaghan - 
mieście założenia naszej firmy macierzystej - Combilift. 
Najnowocześniejsza linia produkcyjna, a także rozległa 
infrastruktura badawczo rozwojowa, umożliwiają nam realizowanie 
naszego celu, którym jest ciągłe ulepszanie produktów, a tym 
samym dawanie naszym klientom tego, co najlepsze.

Wózki Aisle-Master są wytrzymałe, wszechstronne oraz trwałe. 
Zaprojektowane do wytrzymywania ciężkich warunków 
eksploatacji zarówno na zewnątrz, jak i w magazynach, każdy 
z solidnych wąskokorytarzowych (VNA), przegubowych wózków 
widłowych jest produkowany, by spełniać najwyższe standardy.

Nasze innowacyjne produkty cechuje zaawansowana technologia 
oferując istotny zakres korzyści, w tym wyższe osiągi oraz 
nośność, komfort operatora dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa 
i łatwości obsługi. Wydajny 19.5kw silnik AC dla niskich kosztów 
eksploatacji - wszystko to przyczynia się do zwiększenia 
produktywności i lepszego, bardziej wydajnego wykorzystania 
dostępnej powierzchni magazynowej.

Ale to nie wszystko - na każdy wózek dajemy pięcioletnią, 
obejmującą 5 000 godzin eksploatacji gwarancję fabryczną jako 
standard, jak również darmowe usługi planowania magazynu 
- z tego względu nasi klienci mogą liczyć na najwyższy poziom 
niezawodności przy najniższym całkowitym koszcie posiadania.

Jeśli szukasz jakości oraz projektu, na których można polegać 
oraz rozwiązań w zakresie rozładunku, którym możesz zaufać, 
sprawdź Aisle-Master.



Zwiększ swoją pojemność magazynową 
nawet o 50% w porównaniu do 
wózków z przeciwwagą lub wózka 
wysięgnikowego

Aisle-Master
Przegubowe wózki wąskokorytarzowe – mocne, wszechstronne, niezawodne

Dlaczego warto używać 
przegubowych wózków 
widłowych?
Dlaczego warto wybrać wózek Aisle-Master? I, co 
najważniejsze, dlaczego przegubowy wózek 
wąskokorytarzowy? Został zaprojektowany po to, by 
zastąpić wiele innych wózków widłowych i usprawnić 
rozładunek, obsługę oraz przechowywanie. 
Wszechstronny wąskokorytarzowy przegubowy 
wózek widłowy działa z wykorzystaniem przeciwwagi 
przy wyładunku na placu, przenosząc ładunki 
bezpośrednio do magazynów regałowych.

Może pracować w bardzo wąskich korytarzach 
magazynu, nawet tych nieprzekraczających 1,6 m, 
dzięki czemu usprawnia i maksymalizuje wydajność 
pracy w magazynie, czy to przy bieżącym, czy 
nowym rozkładzie.

Co więcej, przy wykorzystaniu jednego wózka 
użytkownicy mogą zwiększyć produktywność 
i wyeliminować czasochłonną podwójną obsługę oraz 
przyspieszyć transport z wózka na regały.

Łatwość stosowania 
tw pomieszczeniach 
zamkniętych i na zewnątrz
Operatorzy bez wysiłku mogą oszczędzić czas
i pieniądze, wykorzystując jeden wózek do transportu 
ładunków z przyczepy na regały przy jednej operacji. 
Dzięki dużym gumowym oponom załadunek
i rozładunek na szutrowych placach stanie się 
znacznie łatwiejsze, a operatorzy będą mogli cieszyć 
się gładką jazdą niezależnie od terenu.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej przestrzeni 
magazynowej, masz dwie opcje - 
rozbudować istniejący obiekt lub przenieść 
siedzibę firmy. Z przegubowym wózkiem 
widłowym Aisle-Master masz do wyboru 
trzecią opcję. Optymalizując swój układ 
regałów oraz zmniejszając szerokość 
korytarzy do zaledwie 1,6 m, możesz 
znacznie zwiększyć pojemność magazynu 
w istniejących obiektach. Aisle-Master jest 
również idealnym wyborem przy 
projektowaniu nowego obiektu lub
magazynu, zapewniając najwięcej dostępnej 
przestrzeni oraz maksymalizując pojemność 
magazynowania.

PRACY W
ZDOLNY DO

WĄSKICH KORYTARZACH
 ROBOCZYCH

NIE MNIEJSZYCH NIŻ
1,6 mWYŁADUJ NA

PRAWO
PROSTO

LEWO

AISLE-MASTER 50%WIĘCEJ
PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ

15 METRÓW
WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA DO 

WYŁADUJ NA



Zainwestuj w Aisle-Master
- zyskaj na produktywności oraz 
powierzchni przechowywania

Potrzebujesz więcej przestrzeni? Chcesz skrócić 
czas działania oraz czas załadunku i rozładunku? 
Szukasz zaawansowanej technologii oraz łatwego 
działania? Wózek widłowy Aisle-Master to najlepszy 
wybór, jakiego możesz dokonać.

Zapytaj któregokolwiek operatora wózka 
widłowego co zwiększa produktywność,
a odpowie, że wyższa ergonomia, bezpieczeństwo, 
zwrotność oraz optymalna stabilność. Z wózkiem 
Aisle-Master otrzymasz to i jeszcze więcej.

Jakie korzyści może zaoferować wąskokorytarzowy przegubowy wózek 
widłowy, których nie może zaoferować żaden inny wózek?
Dla użytkowników, którzy szukają maszyny oferującej najwyższą 
ergonomię, jakość wykonania oraz budowy, łatwość obsługi oraz większy 
osiąg, Aisle-Master jest rozwiązaniem idealnym.

Odnotowaliśmy znaczny wzrost produktywności w przypadku 
każdego z zakładów, gdzie zostały wprowadzone wózki Aisle-
Master. Działa to na korzyść naszych operatorów, którzy 
doceniają technologię zastosowaną w wózkach. Jest to 
również oczywiście dobre dla nas, a tym samym korzystne dla 
naszych klientów.

Graeme Undy, Dyrektor Operacyjny, Eddie Stobart
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Aisle-Master zapewnia całkowicie 
darmowe usługi planowania 
magazynu, w tym propozycje 
układu regałów oraz obliczenia 
zagęszczenia składowania. Ta 
całkowicie bezpłatna usługa 
wykorzystuje najnowszą 
technologię projektowania CAD do 
wizualizacji potencjalnej 
pojemności Twojego magazynu.

Usługi Planowania 
Magazynu

Zalety i korzyści:
• Dostępna w modelach zasilanych elektrycznie lub LPG,   
 przegubowa budowa oferuje niemającą sobie równych   
 manewrowość, zapewnia szybszy cykl rozładunku oraz zmniejsza  
 wysiłek operatora.

• Większy osiąg i możliwości: każdy wózek sięga podnośnikiem do  
 wysokości 15 m, pozwala na działanie w wąskich korytarzach        
 o szerokości nieprzekraczającej 1,6 m oraz posiada imponującą  
 nośność/udźwig aż do 2,5t, zwiększając przestrzeń magazynową  
 o 50% oraz redukując koszty.

• Łatwe działanie zapewnia większą wydajność i wyższą   
 produktywność - wynikiem tego jest lepsze wykorzystanie   
 przestrzeni i niższe koszty operacyjne.

• Komfort operatora oraz bezpieczeństwo dostępne w standardzie:  
 poprawiona ergonomia kabiny oraz doskonała widoczność chronią  
 operatora przed problemami ze zdrowiem oraz zmniejszają czas  
 przestoju, zwiększają satysfakcję oraz produktywność operatora.

• Wysokiej jakości solidna budowa podwozia oraz masztu    
 wykonana przy użyciu wysokiej klasy stali oraz odlewów zwiększa  
 niezawodność oraz wydłuża okres eksploatacji, zmniejszając   
 całkowity koszt posiadania.

• Każdy wąskokorytarzowy wózek może działać na dowolnej   
 powierzchni, zarówno w warunkach zewnętrznych jak                     
 i w magazynach, eliminując potrzebę jednoczesnego posiadania  
 maszyn wysięgnikowych i wózków z przeciwwagą, co minimalizuje   
 koszty eksploatacji.

Wózki Aisle-Master umożliwiły naszym sprzedawcom 
maksymalne wykorzystanie przestrzeni i zmieszczenie
w magazynach jak największej ilości produktów, co oznacza 
większą sprzedaż, a to z kolei przyśpiesza zwrot kosztów. 
Nasz pierwszy wózek wciąż działa doskonale, co dowodzi
z jak solidnym oraz niezawodnym urządzeniem mamy do 
czynienia.
Tomasz Chudowolski, Dyrektor Zakupów Grupowych, Castorama
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PRĄD AC
Zwiększając przestrzeń magazynową
- zmniejszasz koszty

STANDARDOWA SPECYFIKACJA                                       15E/20SE/20SHE/20WHE

• Silnik trakcyjny AC (19,5 kW)

• Wybór akumulatorów o pojemności 620/775/930 Ah

• Ergonomiczna kabina operatora

• Obniżone zużycie energii

Wszystkie modele Aisle-Master zasilane elektrycznie 
wykorzystają jako standard Technologię AC. Sprawia to, że 
firma utrzymuje się w czołówce sektora wózków 
przegubowych zasilanych akumulatorem.

Zalety elektrycznego zasilania
Jedną z głównych zalet zasilania AC jest podwyższona wydajność, która pozwala 
na zwiększony obrót paletami, korzystnie wpływając na produktywność, 
szybkość oraz zdolność pokonywania wzniesień. Zastosowano również mniej 
zużywalnych części, czego wynikiem są niewielkie wymagania dotyczące 
konserwacji oraz krótsze przestoje.

*Przedmiot specyfikacji może być dostosowany/zmodyfikowany do potrzeb klienta. Długość 
wideł i wysokość podnoszenia może zostać zmieniona w celu dostosowania do potrzeb klienta
i jego wymagań.

Opis

Zakres działania masztu                                          4300 mm to 15000 mm

Bezpieczny Dach*                                           2270 mm

Udzwig                                          1500 kg to 2500 kg

Prędkość jazdy*                                           16 kph

Prędkość podnośnika (z ładunkiem)                                           0.4 m/s

Prędkość podnośnika (bez ładunku)                                           0.5 m/s

Rozmiar przedniej opony*                                           412 x 174 mm

Rozmiar tylnej opony*                                           457 x 178/229 mm

Zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem)                                   12%

Zdolność pokonywania wzniesień (bez ładunku)                                   15%

Zakres wydajności akumulatora                                           620 Ah to 930 Ah

Napięcie akumulatora                                          48V

Ciężar wózka (bez akumulatora)                                           5150 kg to 5510 kg

Ciężar wózka (z akumulatorem)                                          6400 kg to 7100 kg

Standardowy kolor*                                           Żółty i Szary

Standardowe siedzenie*                                           KAB

PRACY W
ZDOLNY DO

WĄSKICH KORYTARZACH
 ROBOCZYCH

NIE MNIEJSZYCH NIŻ
1,6 m



LPG
Zaawansowana technologia, zmniejszona 
emisja

• Napęd hydrostatyczny

• Zamknięty układ paliwowy jako standard

• System chłodzenia silnika zaprojektowany w celu   
 skutecznego chłodzenia komory silnika, dla uzyskania  
 maksymalnej niezawodności

Aisle-Master jest uznawany za pioniera zasilania LPG w sektorze 
przegubowych wózków widłowych. Wózki Aisle-Master są 
standardowo wyposażone w zamknięty układ paliwowy, który 
pozwala zmniejszyć emisję i zużycie paliwa, natomiast specjalnie 
zaprojektowany system chłodzenia silnika zapewnia jego skuteczną 
pracę, maksymalizując czas sprawności i niezawodność.

Zalety LPG

Główna zaleta LPG to zmniejszony poziom emisji, co jest idealnym rozwiązaniem 
zarówno przy pracy w magazynie jak i na zewnątrz obiektów. Technologia ta jest 
użyteczna w niemal wszystkich branżach, które wykorzystują wózki, nawet tych
z najbardziej rygorystycznymi normami emisji spalin. Napęd LPG pozwala również 
na pracę przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu bez strat mocy.

STANDARDOWA SPECYFIKACJA                                     20S/20WH

Opis

Zakres działania masztu                                       4300 mm to 12400 mm

Bezpieczny Dach*                                      2311 mm

Udzwig                                     2000 kg

Prędkość jazdy*                                      11kph

Prędkość podnośnika (z ładunkiem)                                      0.4 m/s

Prędkość podnośnika (bez ładunku)                                      0.5 m/s

Rozmiar przedniej opony*                                      406 x 178 mm

Rozmiar tylnej opony*                                      457 x 200 mm

Zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem)                                15%

Zdolność pokonywania wzniesień (bez ładunku)                                15%

Silnik                                     Silnik GM 3.0L chłodzony wodą 

Ciężar wózka                                     6400 kg to 7000 kg

Standardowy kolor*                                      Żółty i Szary

Standardowe siedzenie*                                      KAB

*Przedmiot specyfikacji może być dostosowany/zmodyfikowany do potrzeb klienta. Długość 
wideł i wysokość podnoszenia może zostać zmieniona w celu dostosowania do potrzeb klienta
i jego wymagań.



Prowadzony wózek wysokiego 
składowania Combi-WR
Zwycięzca Nagrody FLTA w kategorii Ergonomia 
2014

Wykorzystując zalety technologii AC w silniku trakcyjnym, układzie 
hydraulicznym i systemie sterowniczym, Combi-WR może podnosić 
ciężary do 1 450 kg na wysokość dostosowaną do twoich potrzeb. 

Elektroniczne wspomaganie sterowania oraz kontrola za pomocą łatwo 
dostępnych przycisków zapewniają pozbawioną wysiłku pracę w nawet 
najbardziej wymagającym środowisku.

Combi-WR jest specjalnie zaprojektowanym prowadzonym wózkiem 
wysokiego składowania, który może działać w wąskich korytarzach 
roboczych, nawet takich, które mierzą zaledwie 2,1 m. Osiąga się to 
przez opatentowany wielopozycyjny drążek sterowniczy, który ustawia 
operatora w możliwie najbezpieczniejszej  pozycji.

• Unikalny osobowy prowadzony wózek wysokiego składowania

• Silnik elektryczny AC

• Elektroniczny układ sterowniczy i kontrola za pomocą przycisków  
 umożliwiające precyzyjną obsługę

• Zdolny do pracy w standardowych wąskich korytarzach   
 roboczych, również tych mających zaledwie 2,1 m szerokości

Opis                                    Norma
Zakres działania masztu                                   3000 mm to 4900 mm

Długość całkowita           1950 mm

Skok wideł                                       590 mm

Prześwit pod masztem             80 mm

Prześwit pod środkiem rozstawu osi            50 mm

Szerokość          1320 mm

Zewnętrzny rozstaw wideł            815 mm

Rozstaw kół przednich          1165 mm

Otwarcie ramy          1008 mm

Środek ciężkości ładunku           600 mm

Nawis przedni            603 mm

Rozstaw osi           1172 mm

Nawis tylny            175 mm

Ruchy boczne wideł                                                  80 mm w lewo / 80 mm w prawo

Długość od części czołowej wideł           880 mm

Pochylenie wideł w tył               3º

Pochylenie wideł w przód              3º

Minimalny promień zewnętrzny skrętu          1350 mm

Wysokość podpór          127 mm

Długość podpór           530 mm

Pojemność                                              1450 kg przy podniesieniu na wysokość 3200 mm

Ciężar bez ładunku                                           2500 kg / 2600 kg / 2700 kg

Maksymalna prędkość           6 Km/h

Zdolność pokonywania wzniesień              5%

Wydajność akumulatora          24V / 270 Ah

Przekrój wideł                                     35 mm x 100 mm x 1070 mm

Przednia opona x (Poliuretan)                       Średnica zewnętrzna 127mm /Szerokość 75mm

Tylna opona (Vulkollan)                                  Średnica zewnętrzna 250mm /Szerokość 75mm

Standardowy kolor                                        Żółty i Szary

Silnik trakcyjny zasilany AC                                       24V / 2.5 kW

Pompa zasilana AC         24V / 5 kW  



Aisle-Master
Pielęgnacja i gwarancja

Wszechstronna sieć usług dealerskich Aisle-Master gwarantuje 
najlepsze wsparcie dostępne za pomocą zwykłego połączenia 
telefonicznego.

Przy silnie zróżnicowanych rozmiarach obsługiwanych przez nas 
palet zintegrowany pozycjoner hydrauliczny okazał się wspaniałym 
rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić mnóstwo czasu. 
Operatorzy używają go niemal przy każdej okazji, dzięki czemu nie 
muszą już ciągle wsiadać i wysiadać z wózka w celu ręcznego 
wyregulowania wideł, co dodatkowo zmniejsza ryzyko dla ich 
bezpieczeństwa i zdrowia.

Gareth Barnes, Kierownik Magazynu, Mibelle Group UK

“

”

Wypróbowaliśmy wiele marek, ale cechy takie jak solidna budowa i wysoka jakość, a także gotowość 
producenta Aisle-Master do dostosowywania wózków do naszych indywidualnych potrzeb, uczyniła 
ich ofertę bezkonkurencyjną. Mogliśmy również zmniejszyć liczbę naszych wózków widłowych 
z siedmiu do sześciu, co świetnie wpisuje się w przyjętą w naszej firmie strategię efektywnego 
zarządzania, które ma na celu zaprzestanie używania w naszej działalności sprzętu bez wartości 
dodanej.

Craig Wilkins, Kierownik Magazynu i Strumienia Wartości Manitowoc Fluorescein

“

”

Wszyscy inżynierowie pracujący na sprzęcie Aisle-Master są 
przeszkoleni i w razie potrzeby gotowi do natychmiastowej 
naprawy Twojego wózka. Daje to gwarancję, że otrzymasz 
wsparcie ekspertów na miejscu, oraz że nasi sprzedawcy 
również mogą w każdej chwili zwrócić się po wsparcie 
techniczne bezpośrednio do naszego zakładu. Nasi 
sprzedawcy oferują szeroki zakres pakietów usług - każdy 
dostosowany do Twoich potrzeb oraz możliwości finansowych, 
zaprojektowany tak, aby Twoje koszty operacyjne ograniczyć 
do minimum. 
 
Każdy produkt Aisle-Master jest standardowo wyposażony
w fabryczną zamienne na okres 5 lat lub na 5 000 godzin 
eksploatacji, co pozwala bez zmartwień korzystać z wózka 
przez cały okres jego użyteczności i zapewnia najniższy 
całkowity koszt posiadania.

Wsparcie techniczne
Przez telefon
Ze względu na nie skomplikonwaną budowę naszych 
produktów, trudności bardzo często można łatwo 
rozwiązać przez telefon. Nasi inżynierowie oraz lokalne 
spółki zależne zapewniają znakomite wsparcie 
telefoniczne, oferując szybkie, skuteczne rozwiązania 
oraz natychmiastową odpowiedź w sytuacjach 
niecierpiących zwłoki.

W Twojej lokalizacji
Jeżeli potrzebujesz pomocy, nasz zespół inżynierów 
wsparcia technicznego posiada certyfikaty zgodne
z najwyższymi standardami, dzięki którym są w stanie 
udzielić najlepszej pomocy, robiąc wszystko, co w ich 
mocy, aby zminimalizować czas przestoju.



aisle-master.com

Sprzedaż | Wsparcie | Wynajem
Gwarancja na części - 5 lat lub 5 000 godzin eksploatacji

Aisle-Master jest przedsiębiorstwem produkcyjnym, które w swojej głównej 
siedzibie w Irlandii tworzy wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania w zakresie 
przenoszenia towarów.

Zaprojektowany w celu zmniejszenia szerokości korytarzy roboczych oraz 
poprawy produktywności, wszechstronny przegubowy wózek wąskokorytarzowy 
Aisle-Master, który "potrafi wszystko", to produkt firmy, której nazwa jest 
synonimem jakości, innowacyjności i niezawodności. Aisle-Master - firma, której 
wózkom widłowym możesz zawierzyć bez wahania.

Aisle-Master Ltd.
Gallinagh, Co. Monaghan, Ireland

t: +353 47 80400 | f: +353 47 80402
e: info@aisle-master.com

UK: 07870 976 758 | USA: 1877 266 2456
Australia: 1300 552 422

WDX S.A.
ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa
+48 801 332 629

info@wdx.pl
www.wozkicombilift.pl


