


Wydajność 
Ergonomia 

Niezawodność Bezpieczeństwo 



M315-318 

Diesel and LPG fuelled versions, 1500 – 3500 kg 

M330-335 M320-325 

Ramy i dostępne udźwigi 
CESAB Productivity 



Solidne profile masztu 

Opatentowana konstrukcja „podwójne C” 

Podwójne siłowniki wolnego skoku  

Płynne ruchy masztu  

Widoczność i wydajność masztów IMD 
CESAB Productivity 

Szybsze i dokładniejsze podnoszenia ładunku 



Niezawodna przekładnia 
CESAB Productivity 

Płynne przeniesienie mocy i szybka zmiana kierunku jazdy  



Pełen mocy silnik 
CESAB Productivity 

 
Zaprojektowany dla 
wózków widłowych 

 

Automatyczna przekładnia 
Toyota  

 

Płynne przeniesienie mocy  



Niezawodność  



Stworzony z myślą o niezawodności   

Zmaksymalizowany czas użytkowania  

Mocna klatka ochronna 
 

Masywna stalowa rama 
 

Skrzynia automatyczna 
 

Wodoodporne komponenty 

CESAB Reliability 



Proste i przejrzyste informacje 
CESAB Reliability 

Operator jest zawsze dobrze informowany  



System chłodzenia filtra powietrza  

CESAB Reliability 

 

Dopuszczony do użytku w zapylonym  

Środowisku  

Zwiększa trwałość wózka  



Zwiększa żywotność wózka 
Stosowana przy trudnych 
warunkach  

Chłodnica wysokiej wydajności – jako opcja 
CESAB Reliability 

Zapewnia niższą 
temperaturę silnika  



Siatka ochronna chłodnicy  

Zwiększa niezawodność wózka  

 

Pozwala utrzymać czystą 
chłodnicę  

 

Bardziej wydajne chłodzenie 
silnika  

CESAB Reliability 



Bezpieczeństwo  



 

Katalizator jako opcja  

Redukcja emisji  
CESAB Safety 

Czystsze środowisko pracy  



Doskonała widoczność  

CESAB Safety 

IMD Mast Technology 
Podwójne siłowniki 
For the full free lift 

Zintegrowane przewody  
For 3rd and 4th ways 



System oświetlenia  

CESAB Safety 

Standard: 
 Tylne, Hamulca i wsteczne światła 

 
Opcja: 
 Światła robocze 
 Kompletne oświetlenia 
 Kogut, obrotowy lub błyskowy  

Zapewnia lepszą widoczność i bezpieczeństwo  



Sterowany nogą  

 

Zwalniany przy kolumnie kierowniczej  

Sygnał ostrzegawczy w przypadku nie 

załączenia  

Hamulec postojowy 
CESAB – Bezpieczeństwo  

Minimalizuje ryzyko wypadków z powodu nie zaciągnięcia hamulca 



 

Okrągłe i cienkie profile  

 

 

Szybsza i bezpieczniejsza praca 

Doskonała widoczność z klatki ochronnej operatora 

CESAB Safety 



Ergonomia 



Cicha pompa hydrauliczna 
 

Gumowy dywanik pod nogi 
 

Gumowe poduszki 
mocowania napędu 

Dolny wydech  

Niski poziom hałasu i wibracji  

CESAB - Ergonomia 

Zapewnia operatowi komfort i wyższą wydajność  



Niski stopień– dostęp z 2 stron  

Uchwyt ułatwiający wsiadanie  

Wąska i regulowana kolumna kierownicy 

Dużo miejsca na nogi  

W pełni regulowany fotel  

Przedział pracy operatora 
CESAB Ergonomics 

Szybki i łatwy dostęp Przestronne i wygodnie stanowisko pracy 



Łatwa i intuicyjna praca  

 

Intuicyjne pedały na wzór 
samochodowych  

 

Podwójny pedał jako opcja 

 

Pedał hamulca postojowego 

 

 

 

Pedały i hamulec postojowy 
CESAB Ergonomics 



Przełącznik kierunku jazdy  
CESAB Ergonomics 

Szybka zmiana kierunku jady dla większej wydajności  

Blisko kolumny kierownicy  

 

Łatwy dostęp 



 

W pełni amortyzowany 

 

Wysoki komfortowy 

 

Czujnik obecności operatira  

Komfortowy fotel operatora  
CESAB Ergonomics 



Łatwe w użyciu sterowanie  
CESAB Ergonomics 

Helps to speed up operations with minimal effort 

Komfortowe sterowanie  

Łatwy zasięg 

Dostępne z prawej strony  

Wielofunkcyjny podłokietnik 



Przestrzeń na akcesoria 

CESAB Ergonomics 

Jako standard 

 

Łatwo dostępny uchwyt na dokumenty 
i akcesoria 



Kabiny pełne i laminowane  

Zintegrowany system 
ogrzewania wysokiej 
wydajności  

Hartowane szkło 

Laminowane szyby 
 

Kabiny i zabezpieczenia 
CESAB Ergonomics 

Zwiększa komfort Pozwala chronić operatora  

Szeroki wybór opcji kabin: 



CESAB M300 Diesel and LPG 

Referencje i zastosowania  



“We have found the CESAB M300 highly 

reliable, easy to use and great visibility 

through the masts means that our 

operators can see everything they are 

doing, whether loading, stacking or 

reversing.” 

Craig Pates, Envira Managing Director 

Transports 
Envira (UK), waste recycling services 

High visibility and reliability 



“Intelligent Mast Design on the CESAB 

trucks has meant better health and safety 

on site. The mast design helps to make the 

loading process more sturdy and gives the 

driver better visibility. It’s essential we are 

proficient and safe at this type of loading 

and the CESAB trucks help to achieve this.” 

Chris Burley, Walkers Operations Manager 

Logistics 
Walkers (UK), express distribution of palletized goods 

Continuous efficiency with faster, more accurate operations 



“The forklifts are proving to be durable, 

hard working and efficient machines. Our 

drivers are happy using them because 

visibility through the masts is excellent, 

which helps them to be more comfortable 

throughout the working day and go about 

their daily tasks with minimal stress.” 

Tony Long, Longs of Leeds Director 

Storage and distribution 
Longs of Leeds (UK), road haulage, storage and distribution services 

Increased overall productivity 



“Reliability and quick response is key and 

they deliver this. Because CESAB products 

are made in Europe using TPS, one of the 

world’s best manufacturing systems, we 

were confident they would bring even 

greater efficiencies to Foulger’s 

operations.” 

Simon Lee,  

Operations Manager, Foulger transport 

Transports 
Foulger (UK), warehousing and haulage services 

Quick, smooth operations 


