
16 / 18 / 20s

GEX 16/18/20s
Napęd prądu zmiennego 48V, 
opony superelastyczne

1600kg/1800kg/2000kg

PODNOŚNIKI WIDŁOWE





Rok 1985 był najbardziej znaczącą datą w historii przemy-

słu podnośników widłowych od czasu, gdy w roku 1917 

na rynek wszedł pierwszy w historii model podnośnika 

firmy Clark. W 1985 roku pojawiła się seria podnośników 

Genesis zorientowana na klienta. Była to nie tylko ewolu-

cja samego przemysłu, ale moment pojawienia się nowe-

go standardu wózków widłowych. 

20 lat później ponownie stajemy się świadkami znaczącej 

ewolucji w historii tego przemysłu, której wizytówką jest 

seria GenTX i GenEX. 

GenTX i GenEX.... to więcej niż tylko 
standard.



Doskonałe osiągi i manewrowość 
Niezawodność w każdych warunkach pracy 
•  Podwójne silniki prądu zmiennego 
•  Pełne zasilanie prądu zmiennego 
•  Oś kierująca 90º (GTX) i 101º (GEX)
•  Hamulce wielotarczowe typu mokrego 

Podwójne silniki napędowe instalowane w wózkach GenTX i GenEX umożliwiają 
uzyskanie niezwykłego przyspieszenia, zdolności do pokonywania pochyłości oraz 
stabilności pracy. Silniki podwójne poprawiają trakcję, zwłaszcza na mokrych bądź 
nierównych powierzchniach. Proporcjonalną regulację prędkości i kierunku obrotów 
każdego silnika zapewnia pozycja opony prowadzącej, a oś sterująca umożliwia ide-
alne wykonanie ostrego zakrętu. Takim osiągom nie sprosta żaden wózek podobnej 
klasy. Wielotarczowe hamulce typu mokrego są osadzone w pełnej osłonie i gwa-
rantują niezawodność działania nawet w środowisku mokrym, ściernym lub korozyj-
nym. Dzięki zastosowaniu standardowej pompy i elementów sterujących silnika prą-
du zmiennego wózki serii GenTX i GenEX reagują dynamicznie i dokładnie na zadane 
przez operatora polecenia podnoszenia i przechyłu.

Mokre i nierówne podłoże czy ciasne pomieszczenia to ża-
den problem dla wózków w standardzie GenTX lub GenEX. 
Ta seria wózków stanowi nowy standard osiągów i manew-
rowości. 



Nadzwyczajna wytrzymałość –  
„Zbudowane aby trwać”

Bezprecedensowe osiągi podnośników widłowych Clark są efektem 
zastosowania unikalnej i solidnej konstrukcji. Umieszczone w zamkniętej 
osłonie rolki skośne minimalizują odchylenia i luzy powstające podczas 
przemieszczania masztu i karetki. Sześć rolek zainstalowanych na 
karetce wideł pozwala na równomierne rozmieszczenie obciążenia, 
co znakomicie wpływa na żywotność rolek. Rolki wzdłużne zapobiegają 
nadmiernemu przechyłowi wózka podczas podnoszenia obciążeń 
mimośrodowych, a masywne i wytrzymałe stalowe pręty wideł znacznie 
wydłużają żywotność podzespołu. 

Solidne podwozie wykonane jest z grubej stali, co zapewnia lepszą 
ochronę ważnych podzespołów w porównaniu do materiałów 
stosowanych przez innych producentów, którzy korzystają z cieńszej 
stali a nawet elementów wykonanych z plastiku.



Duża oszczędność kosztów 

•  Maksymalną wydajność zapewnia zastosowanie pełnego zasilania prądu zmiennego 
•  Wielotarczowe hamulce typu mokrego minimalizują konieczność przeglądów
•  Doskonale zabezpieczone i niezawodne podzespoły klasy przemysłowej 

Każdy wózek serii GenTX i GenEX jest standardowo wyposażany w mechanizm sterujący pompy hydraulicznej oraz w peł-
ni proporcjonalny mechanizm podnoszący. Prędkość obrotu pompy silnika jest regulowana przez operatora, dzięki cze-
mu pompa użytkuje jedynie tyle energii, ile jest potrzebne. Hamowanie odzyskowe uruchamiane jest za pomocą zwol-
nienia pedału przyspieszenia, zmiany kierunku jazdy bądź naciśnięcia hamulca głównego, dzięki czemu energia cieplna 
oddawana jest do akumulatora, a nie do hamulców. 
Zastosowany w wózkach serii GenTX i GenEX system pracujący całkowicie w oparciu o prąd zmienny zakończył erę silni-
ków z wymiennymi szczotkami i stycznikami, a półtrwałe hamulce tarczowe typu mokrego nie wymagają żadnej regula-
cji bądź okresowej wymiany płytek ciernych. 
Główne podzespoły są klasy przemysłowej i gwarantują niezawodność oraz 
znaczne zmniejszenie okresów przestoju pojazdu podczas wykonywania 
przeglądów. Wszystkie silniki są zamknięte w obudowie i chronione przed 
kurzem, wodą i drobinami brudu. Temperatura pracy silnika jest monito-
rowana – przekroczenie dopuszczalnego poziomu jest sygnalizowany za 
pomocą wskaźnika ostrzegawczego. Wszystkie elementy sterujące są za-
mknięte w osłonie i chronione przed wpływem czynników środowiskowych. 
Ich umiejscowienie wysoko na ramie pojazdu za przeciwwagą zapewnia im 
dodatkową ochronę.

Wykorzystaj ukrytą korzyść – wózek w standardzie GenTX 
i GenEX oznacza niższe koszty użytkowania.



 Wskaźnik rozładowanie akumulatora 
 Ekran daty I godziny 
 Licznik godzin i ekran prędkości 
  Ekran komunikatów i wskaźnika kierunku jazdy 

wózka
 Przełącznik trybu pracy 
  Przypomnienie o uruchomieniu hamulca 

postojowego 
 Alarm przypominający o niezapięciu pasów 
 Alarm o awarii



Niezrównana wygoda 

i łatwość obsługi
•  Informacje przesyłane w czasie 

rzeczywistym za pomocą kolorowego 
wyświetlacza

• Parametry programowane przez operatora
• Cicho pracująca pompa
• Różne opcje instalacyjne

Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o dużej rozdziel-
czości pokazuje informacje robocze czasu rzeczy-
wistego, które są pozyskiwane przez niezawodny 
system szyny danych CAN-bus. System samodia-
gnozujący wyświetla informacje o 80 rodzajach 
zapisanych kodów awarii informujących o pro-
blemach z pracą wózka GenTX/GenEX. Możliwość 
regulacji prawie 80 parametrów roboczych, a w 
tym maksymalnej prędkości poruszania, wartości 
przepływu hydraulicznego, współczynnika przy-
spieszenia oraz pracy hamulców, co pozwala na 
dostosowanie pracy pojazdu do indywidualnych 
potrzeb operatora i warunków roboczych. Nie jest 
do tego potrzebny drogi mikrotelefon lub laptop, 
a jedynie ten niewielki i inteligentny ekran z funk-
cją dostępu po wprowadzeniu hasła.

Dostępna jest także specjalnie zaprojektowana ci-
cha pompa hydrauliczna, fotel wiszący oraz stan-
dardowy fotel podwieszany oraz wiele innych ele-
mentów opcjonalnych, które nie tylko zapewniają 
operatorowi łatwe i wygodne sterowanie pojaz-
dem, ale także maksimum bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo 
pracy

Większa wygoda: 
Prostsze podno-
szenie/opuszczanie 
oraz opcja dostoso-
wania 
położenia kierow-
nicy do indywi-
dualnych potrzeb 
klienta.

Maksymalne bez-
pieczeństwo: Łatwo 
dostępny wyłącznik 
awaryjny.

Łatwość obsługi: 
Specjalnie zapro-
jektowane hamulce 
dla modeli GenTX/
GenEX.

Ergonomiczność: 
Duża przestrzeń 
na nogi, prosta 
i wygodna obsługa 
pedałów.



Seria GenTX i GenEX posiada liczne 
opcje wyposażenia dodatkowego: 
• Niewielki joystick umieszczony w podłokietniku 
•  Małych rozmiarów dźwignia umieszczona 

w podłokietniku 
• System poziomujący położenie wideł
• Kamera wideo (z tyłu i na karetce wideł)
• Sterowanie Unitrol
• System zatrzymujący pracę silnika za pomocą fotela
• Automatyczny hamulec zamontowany na fotelu 
• Mechanizm ograniczający przechył



SILNIKI Z NAPĘDEM PODWÓJNYM 
I KOŁAMI OBRACAJĄCYMI SIĘ 
PRZECIWBIEŻNIE
•   Środek obrotu umieszczony pomiędzy kołami 

napędowymi  
Gwarantuje uzyskanie najmniejszego możliwego 
promienia obrotu. 

•   Podwójne silniki prądu zmiennego  
Doskonała trakcja na mokrych lub nierównych 
powierzchniach. 

•   Ochrona opon 
Oba koła obracają się w przeciwnym kierunku, co 
zapobiega zużywaniu opon na kołach kierujących – 
typowej przypadłości dla 4-kołowych wózków, które 
wykorzystują kąt skrętu 101º.

•   Czujnik jazdy 
Informacja o pozycji koła kierownicy jest stale 
przekazywana do układu sterującego.

GEX I6/I8/20s
Koła obracają się w miejscu dzięki kątowi skrętu 101º

Niewielki promień skrętu zapewnia doskonałą 
manewrowość

Promień skrętu



GEX



PODNOSNIKI WIDLOWE


