
Vysokozdvi!né vozíky s protizáva!ím a se spalovacím motorem
H2.0-3.5FT  Fortens / Fortens Advance / Fortens Advance+

2 000 – 3 500 kg

SILNÍ PARTNE!I. ODOLNÉ VOZÍKY.



Fortens H2.0FT, H2.5FT, H3.0FT, H3.5FT

V"bava a hmotnost:
Hmotnosti (!ádek 2.1) jsou uvád"ny dle následujících specifikací:
Kompletní vozík se zdvihov#m dvoustup$ov#m zdvihacím za!ízením 3 290 mm (H2.0-2.5FT) / 3 105 mm 
(H3.0-H3.-3.5FT) s omezen#m voln#m zdvihem, standardním nosi%em vidlí, vidlicemi 1 000 mm s 
el. hydraulick#m ovládáním, ochrann# rám nad hlavou !idi%e a standardní pneu na pohán"né a !ízené náprav".

Specifikace jsou uvád"ny dle VDI 2198





Fortens Advance H2.0FT, H2.5FT, H3.0FT, H3.5FT

V"bava a hmotnost:
Hmotnosti (!ádek 2.1) jsou uvád"ny dle následujících specifikací:
Kompletní vozík se zdvihov#m dvoustup$ov#m zdvihacím za!ízením 3 290 mm (H2.0-2.5FT) / 3 105 mm 
(H3.0-H3.-3.5FT) s omezen#m voln#m zdvihem, standardním nosi%em vidlí, vidlicemi 1 000 mm s 
el. hydraulick#m ovládáním, ochrann# rám nad hlavou !idi%e a standardní pneu na pohán"né a !ízené náprav".

Specifikace jsou uvád"ny dle VDI 2198





Fortens Advance+ H2.0FT, H2.5FT, H3.0FT, H3.5FT

V"bava a hmotnost:
Hmotnosti (!ádek 2.1) jsou uvád"ny dle následujících specifikací:
Kompletní vozík se zdvihov#m dvoustup$ov#m zdvihacím za!ízením 3 290 mm (H2.0-2.5FT) / 3 105 mm 
(H3.0-H3.-3.5FT) s omezen#m voln#m zdvihem, standardním nosi%em vidlí, vidlicemi 1 000 mm s el. hydraulick#m
ovládáním, ochrann# rám nad hlavou !idi%e a standardní pneu na pohán"né a !ízené náprav".

Specifikace jsou uvád"ny dle VDI 2198





Informace o zdvihovém za#ízení a nosnostech
Uvedené hodnoty platí pro standardní vybavení vozíku. P!i pou&ití nestandardního p!íslu'enství m(&e dojít ke zm"n" uveden#ch hodnot. Pro získání dal'ích
informací kontaktujte Va'eho prodejce Hyster.

Poznámka: Chcete-li vypo%ítat nosnost vozíku pro alternativní specifikace vozíku, konzultujte v#po%et se zástupcem firmy Hyster.
Jmen. nosnosti jsou uvád"ny pro zdvihová za!ízení ve svislé poloze, pro vozíky se standardním nosi%em vidlí nebo s nosi%em s bo%ním posuvem a 
jmen. délku vidlí. Zdvihová za!ízení p!esahující max. v#'ky zdvihu, uvedené v tab., jsou klasifikovány jako za!ízení s vysok#m zdvihem a dle 
konfigurace pneu / rozchodu mohou vy&adovat sní&ení nosnosti, omezení zp"tného náklonu nebo 'irok# rozchod.



POZNÁMKA:
Specifikace jsou ovlivn"ny stavem a v#bavou
vozíku i povahou a podmínkami provozního
prost!edí. Pokud dosa&ení uveden#ch
specifikací je kriticky d(le&ité, konzultujte
navrhovanou aplikaci vozíku s Va'ím
prodejcem. 

¶ Spodní plocha vidlí

! Bez zadní op"ry nákladu

" h6 s tolerancí +/- 5 mm

# Seda%ka s pln#m odpru&ením ve
stla%ené poloze

$ 32 mm bez zadní op"ry nákladu

! )í!ka uli%ky (!ádky 4.33 & 4.34) je
uvád"na dle standardní kalkulace V.D.I.
dle obr. British Industrial Truck
Association doporu%uje zv#'it celkovou
'í!ku o 100 mm (rozm"r a) jako zvlá'tní
p!ídavek pro zadní %ást vozíku.

† Hodnoty stoupavosti (!ádky 5.7 & 5.8)
jsou uvád"ny pro posouzení trak%ní
síly vozíku a nejsou doporu%ením pro
provoz vozíku na uveden#ch sklonech.
*i+te se pokyny v návodu k obsluze
vozíku pro provoz vozíku ve svahu.

% Prom"nná

! M"!eno v testovacím cyklu jako vá&ené
hodnoty dle EN12053

& Kontaktujte Va'eho prodejce vozík(
Hyster

Tabulky zdvihacích za#ízení:

' Se zadní op"rou nákladu

! Bez zadní op"ry nákladu

" Po&adován 'irok# rozchod nebo kola
Dual Drive

# Po&adován dvojitá montá& pneumatik 

St#ed nákladu (mm)

Jm
en

. n
ák

la
d 

(k
g)

H3.5FT
H3.0FT
H2.5FT
H2.0FT

St#ed nákladu
Vzdálenost od %ela vidlí k t"&i'ti nákladu.

Jmen. náklad
Uveden pro svislou polohu zdvihacího

za!ízení do v#'ky 4 350 mm (H2.0-2.5FT)

a 4 015 mm (H3.0-3.5FT).

= T"&i't" vozíku bez nákladu

Ast = Wa + x + l6 + a (viz !ádky 4.33 & 4.34)

a = min. provozní sv"tlá v#'ka 

(V.D.I. standard = 200 mm  Doporu%ení BITA  = 300 mm)

l6 = délka nákladu

Upozorn$ní 
Manipulace se zdvi&en#m nákladem
musí b#t provád"na s opatrností. P!i
zdvihu nosi%e vidli a/nebo nákladu je
stabilita vozíku sní&ena. Je d(le&ité
omezit na minimum náklon zdvihacího
za!ízení v jakémkoliv sm"ru p!i
zvednutém nákladu. *idi% vozíku musí
b#t vy'kolen a musí dodr&ovat pokyny
uvedené v návodu k obsluze.

Bezpe%nostní údaje podle CE:
Tento vozík spl$uje sou%asné po&adavky EU.

Zm"ny produkt( Hyster bez p!edchozího ohlá'ení jsou
vyhrazeny. Vyobrazené vysokozdvi&né vozíky mohou
obsahovat zvlá'tní p!íslu'enství.



Typ / Svazek H2.0FT H2.5FT
MOTOROVÁ NAFTA Motor P#evodovka Brzdy Motor P#evodovka Brzdy
Fortens Yanmar 2,6l P!evodovka s !azením Bubnové Yanmar 2,6l P!evodovka s !azením Bubnové

p!i zatí&ení 1 rychlosti p!i zatí&en 1 rychlosti
– – – Yanmar 3,3l P!evodovka s !azením Bubnové

– p!i zatí&en 1 rychlosti
Fortens Advance Yanmar 2,6l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS Yanmar 2,6l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS

1 rychlosti 1 rychlosti
Yanmar 2,6l DuraMatch™ Electronic Mokré Yanmar 2,6l DuraMatch™ Electronic Mokré

1 rychlosti 1 rychlosti
Fortens Advance+ Yanmar 3,3l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS Yanmar 3,3l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS

1 rychlosti 1 rychlosti
Yanmar 3,3l DuraMatch™ Electronic Mokré Yanmar 3,3l DuraMatch™ Electronic Mokré

1 rychlosti 1 rychlosti
Yanmar 3,3l DuraMatch™ Plus Mokré Yanmar 3,3l DuraMatch™ Plus Mokré

2 rychlosti 2 rychlosti

Typ / Svazek H3.0FT H3.5FT
MOTOROVÁ NAFTA Motor P#evodovka Brzdy Motor P#evodovka Brzdy
Fortens Yanmar 2,6l P!evodovka s !azením Bubnové – – –

p!i zatí&en 1 rychlosti –
Yanmar 3,3l P!evodovka s !azením Bubnové Yanmar 3,3l P!evodovka s !azením Bubnové

p!i zatí&en 1 rychlosti p!i zatí&en 1 rychlosti
Fortens Advance Yanmar 2,6l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS Yanmar 3,3l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS

1 rychlosti 1 rychlosti
Yanmar 2,6l DuraMatch™ Electronic Mokré Yanmar 3,3l DuraMatch™ Electronic Mokré

1 rychlosti 1 rychlosti
Fortens Advance+ Yanmar 3,3l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS Yanmar 3,3l DuraMatch™ Plus2 Mokré

1 rychlosti 2 rychlosti
Yanmar 3,3l DuraMatch™ Electronic Mokré – – –

1 rychlosti –
Yanmar 3,3l DuraMatch™ Plus Mokré – – –

2 rychlosti –

Typ / Svazek H2.0FT H2.5FT
LPG Motor P#evodovka Brzdy Motor P#evodovka Brzdy
Fortens Mazda 2,0l P!evodovka s !azením Bubnové Mazda 2,0l P!evodovka s !azením Bubnové

p!i zatí&en 1 rychlosti p!i zatí&en 1 rychlosti
Fortens Advance Mazda 2,2l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS Mazda 2,2l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS

1 rychlosti 1 rychlosti
Mazda 2,2l DuraMatch™ Electronic Mokré Mazda 2,2l DuraMatch™ Electronic Mokré

1 rychlosti 1 rychlosti
Fortens Advance+ GM 2,4l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS GM 2,4l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS

1 rychlosti 1 rychlosti
GM 2,4l DuraMatch™ Electronic Mokré GM 2,4l DuraMatch™ Electronic Mokré

1 rychlosti 1 rychlosti
GM 2,4l DuraMatch™ Plus Mokré GM 2,4l DuraMatch™ Plus Mokré

2 rychlosti 2 rychlosti

Typ / Svazek H3.0FT H3.5FT
LPG Motor P#evodovka Brzdy Motor P#evodovka Brzdy
Fortens Mazda 2,0l P!evodovka s !azením Bubnové Mazda 2,2l P!evodovka s !azením Bubnové

p!i zatí&en 1 rychlosti p!i zatí&en 1 rychlosti
Fortens Advance Mazda 2,2l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS Mazda 2,2l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS

1 rychlosti 1 rychlosti
Mazda 2,2l DuraMatch™ Electronic Mokré Mazda 2,2l DuraMatch™ Electronic Mokré

1 rychlosti 1 rychlosti
Fortens Advance+ GM 2,4l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS GM 2,4l DuraMatch™ Electronic Bubnové, ADS

1 rychlosti 1 rychlosti
GM 2,4l DuraMatch™ Electronic Mokré GM 2,4l DuraMatch™ Electronic Mokré

1 rychlosti 1 rychlosti
GM 2,4l DuraMatch™ Plus Mokré GM 2,4l DuraMatch™ Plus Mokré

2 rychlosti 2 rychlosti

*ada vozík( Hyster FortensTM byla navr&ena pro 'irok# rozsah aplikací a obchodních po&adavk( zákazníka.

Vozíky !ady H2.0-3.5FTS jsou k dispozici v n"kolika konfiguracích, s mnoha kombinacemi hnací soustavy, aby bylo
mo&né co nejlépe p!izp(sobit vozík po&adavk(m aplikace. Ka&dá konfigurace nabízí vysokou efektivitu,
spolehlivost, nízké provozní náklady a jednoduch# servis.

Produktové balíky

V'echny mo&nosti konfigurací najdete v ceníku.



Standardní typy Fortens jsou vybaveny elektronicky
!ízenou p!evodovkou s !azením p!i zatí&ení.

Typy Fortens Advance a Fortens Advance+ mohou b#t
vybaveny elektronicky !ízenou p#evodovkou
DuraMatch™ vybavenou následujícími funkcemi:

" Systém automatické decelerace (ADS)
automaticky zpomalí vozík po uvoln"ní pedálu
akcelerátoru, nakonec vozík zcela zastaví a tím
podstatnou m"rou p!ispívá k prodlou&ení &ivotnosti
brzd. Navíc tento systém pomáhá !idi%i zaujmout s
vozíkem p!esnou polohu p!ed nákladem. Systém
ADS umo&$uje 10 r(zn#ch nastavení, které servisní
technik m(&e naprogramovat pomocí palubního
displeje a které poskytují r(zné brzdné
charakteristiky, od plynul#ch a& po velmi agresivní,
podle po&adavk( dané aplikace.

" Kontrola v"konu p#i zm$n$ sm$ru jízdy; systém
Pacesetter VSM™ p!evodovku a zji',uje plynulou
zm"nu sm"ru jízdy. Systém VSM sní&í otá%ky
motoru, aktivuje automatick# systém decelerace a& k
zastavení vozíku, automaticky p!e!adí na opa%n#
sm"r jízdy a zv#'í otá%ky motoru a akceleraci
vozíku. Tento systém zcela eliminuje protá%ení kola
rázová zatí&ení p!evodovky a podstatnou m"rou
zvy'uje &ivotnost pneumatik. Stejn" jako ADS, i
tento systém je programovateln# pomocí palubního
displeje a umo&$uje 10 r(zn#ch nastavení, podle
po&adavk( aplikace.

" Kontrolované sjí!d$ní pozpátku z rampy
p!evodovka !ídí rychlost sjí&d"ní vozíku z rampy p!i
uvoln"ní brzdového i akcelera%ního pedálu, zaji',uje
maximální stupe$ kontroly a zvy'uje produktivitu
práce.

Typy Fortens Advance+ mohou b#t na p!ání vybaveny
rovn"& elektronicky !ízenou dvourychlostní
p!evodovkou s roz'í!en#mi funkcemi DuraMatch™
Plus2. Tato p!evodovka má navíc tyto funkce: 

" &ízení odezvy regulace otá%ek umo&$uje !idi%i
ovládat rychlost jízdy podle polohy pedálu
akcelerátoru. Nap!íklad, vozík m(&e jet stejnou
rychlostí po rovin" i do svahu, bez nutnosti
se'lápnout pedál akcelerátoru více. Systém doká&e
také kompenzovat pou&ití hydraulick#ch funkcí nebo
vyu&ití ta&né síly vozíku.

" Dynamick" systém automatického zpomalení
rychlosti stejn" jako s p!evodovkou DuraMatch™,
!idi% m(&e zpomalit vozík bez pou&ití brzd a brzdn#
ú%inek lze nastavit na palubní desce v rozmezí 1-10.
Navíc, díky !ízení odezvy regulátoru otá%ek, m(&e
b#t stupe$ zpomalení dále jemn" nastaven podle
rychlosti uvoln"ní pedálu akcelerátoru. 

" Automatické #ízení otá%ek podle po!adavk'
hydraulické soustavy s automatick"m ovládáním
pomalého posuvu p!i zvedání b!emene se
automaticky zv#'í otá%ky motoru, aby hydraulická
soustava mohla dosáhnout plného v#konu.
Pacesetter VSM™ udr&uje aktuální rychlost jízdy
(nebo zabra$uje pojezdu) dokud !idi% nese'lápne
pedál akcelerátoru. *idi% nemusí regulovat pomal#
posuv a jeho produktivita práce se tím zvy'uje.

" První rychlostní stupe( poskytuje vy))í ta!nou
sílu pro jízdu do svahu.

" Druh" rychlostní stupe( zaji',uje maximální
efektivitu vyu&ití v#konu motoru p!i aplikacích, kde
se %asto p!ejí&dí na v"t'í vzdálenosti.

P!evodovky jsou kompatibilní s ob"ma dodávan#mi
hliníkov#mi chladi%i motoru, tla%ná vrtule umíst"ná v
otvoru v protizáva&í zaji',uje nejlep'í zp(sob chlazení.

Standardn" montované, v oleji pono!ené brzdy, mají
nízké nároky na údr&bu a opravy, zvy'ují spolehlivost a
provozuschopnost vozíku. 

Tyto vozíky jsou ideáln" vhodné pro pou&ití ve vlhkém,
pra'ném a korozívním prost!edí - brzdy mají
konzistentní ú%inek po celou dobu &ivotnosti vozíku. Je
to díky ut"sn"né sk!íni, která brání pronikání ne%istot a
chrání brzdy p!ed po'kozením.

V'echny typy hnací soustavy jsou !ízeny a chrán"ny
pr(myslov#m palubním po%íta%em Pacesetter VSM™
p!ipojen#m na komunika%ní sb"rnici CANbus.

Tento systém umo&$uje nastavení a optimalizaci funkcí
vozíku a zaji',uje monitorování klí%ov#ch funkcí.
Umo&$uje rychlou a snadnou diagnostiku, sni&uje na
minimum prostoje a nebezpe%í zbyte%né v#m"ny
sou%ástí. 

-ist# hydraulick# systém, armatury s vyu&itím %elních
o-krou&k( bez pr(saku, sní&ení pr(sak( a zv#'ení
spolehlivosti.

Senzory vyu&ívající Hall(v jev, bez mechanick#ch
sou%ástí mají del'í &ivotnost ne& samotn# vozík.

Prost!edí pro posádku má nejlep'í ergonomické
!e'ení ve své t!íd", zaji',uje maximální komfort a
produktivitu.

" Optimalizovan# prostor pro posádku díky
modernímu ochrannému hornímu krytu a zna%n"
zv"t'enému prostoru na podlaze. 

" Snadno pou&iteln# t!íbodov# systém vstupu do
kabiny !idi%e se sch(dkem s protiskluzovou úpravou
ve v#'ce pouze 38 cm.

" Izolované hnací ústrojí minimalizuje vliv vibrací
pohonu. 

" Nastavitelná loketní op"rka s elektro hydraulick#mi
ovlada%i TouchPoint™ nebo TouchControl™, které
se pohybují spole%n" se seda%kou a jsou v#suvné
sm"rem dop!edu.

" Dr&adlo s integrovanou houka%kou ur%ené pro
pohodlné couvání s vozíkem.

" Plynule nastaviteln# sloupek !ízení, volant o pr(m"ru
30 cm s knoflíkem a pln" odpru&ená seda%ka
zvy'uje pohodlí !idi%e.

Hyster Fortens je vozík, kter# nabízí nejsnaz'í a
nejrychlej'í provád"ní servisu. 

" Dokonal# p!ístup k míst(m servisu a jednoduché
vedení elektrick#ch kabel( i hydraulick#ch trubek
sni&uje %as pot!ebn# k provád"ní pravidelné údr&by i
neplánovan#ch oprav. 

" Ka&dodenní prohlídky jsou usnadn"ny barevn#m
ozna%ením, palubní displej umo&$uje kontrolu t"chto
prohlídek i diagnostiku závad.

" Interval v#m"ny chladicí kapaliny i hydraulického
oleje v délce 4 000 hodin rovn"& p!ispívá ke sní&ení
prostoj(.

Vlastnosti v"robku



Silní partne!i, odolné vozíky pro náro"né
aplikace kdekoliv.

Hyster dodává kompletní !adu v"robk#, v$etn%
skladového programu, vozík# se spalovacím
motorem a elektrick"ch vozík# s protizáva&ím,
manipulátor# s kontejnery a reachstakery.

Hyster chce b"t víc ne& jen dodavatel
vysokozdvi&n"ch vozík#. Na'ím cílem je
nabídnout kompletní partnerství schopné
reagovat na úplné spektrum mo&n"ch problém#
v oblasti manipulace s materiálem:

A( ji& pot!ebujete profesionální konzultaci p!i
!ízení svého strojního parku, kvalifikovan" servis,
nebo spolehlivou dodávku náhradních díl#,
m#&ete se spolehnout na Hyster. Na'e sí(
pro'kolen"ch zástupc# Vám poskytne odbornou
a rychlou podporu.

Rovn%& Vám mohou nabídnout nákladov%
efektivní finan$ní balí$ky a poskytnout efektivn%
!ízené údr&bové programy, které zhodnotí Vámi
vynalo&ené investice. My se staráme o Va'e
pot!eby p!i manipulaci s materiálem, tak&e Vy se
m#&ete soust!edit na dosa&ení úsp%chu ve
Va'em podnikání - dnes i v budoucnosti.

Hyster Europe, Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hants GU51 4WD, England.

Tel: +44 (0) 1252 810261 Fax: +44 (0) 1252 770702  

Email: infoeurope@hyster.com www.hyster.com/europe

Divize NACCO Materials Handling Limited.
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Hyster ®,                ®, Vista® a Monotrol® jsou registrované obchodní zna$ky spole$nosti Hyster Company ve Spojen"ch státech a
v n%kter"ch jin"ch zemích.

TM, FortensTM, Pacesetter VSMTM, DuraMatchTM, DuraMatch PlusTM, TouchPointTM, TouchControlTM, EZXchange & HSMTM

   jsou obchodní zna$ky spole$nosti Hyster Company ve Spojen"ch státech a v n%kter"ch jin"ch zemích.
TM

Pobo!ka Ulice PS" M#sto Tel. Fax.
Praha Lipová 72 251 70  Modletice 266,015,446 266,015,470
Olomouc Sladkovského 2 772 00  Olomouc 585 153 010-3 585,153,020
Brno Tu!anka 119 627 00  Brno 548,134,211 548,134,210
Plze" Chrástecká 5 301 52  Plze" 352,467,512 352,467,511
Most #epiro$ská 40 434 00  Most-Velebudice 476,769,711 476,769,421
Sokolov Chebská 53 356 33  Sokolov 352,467,512 352,467,511
#eské Bud%jovice Okru$ní 614 370 01  #eské Bud%jovice 387,420,335 387,420,335
Haví!ov D%lnická 41/884 735 64  Haví!ov 596,440,587 596,440,611
Liberec Ampérova 485 462 04  Liberec 488,019,912 488,019,913
Hradec Králové Brn%nská 1869/45a 500 03  Hradec Králové 495,407,152 495,407,153
Zlín Kvítkovická 1623 763 61  Napajedla 577,101,595 577,101,594
Praha Západ Chrá&'any 140 252 19  Chrá&'any 257,216,080 257,216,090
Praha Sever Kostelecká 915 196 00  Praha 9 - #akovice 724,666,561


