
Vysokozdvižný vozík 
série S

Dieselové vysokozdvižné vozíky 
Benzín & Plyn 1.5-3.5T





SAMUK

Značka Samuk vznikla v Spojenom kráľovstve (UK) a pôsobí na trhu už od roku 1996. Výrobcovia 
vysokozdvižných vozíkov značky Samuk sa zameriavajú na nové technológie, opierajú sa o skúsenosti 
svojich zákazníkov a spoľahlivosť. Počas 20-ročného vývoja sa stal Samuk renomovanou značkou 
na európskom trhu, obzvlášť v Spojenom kráľovstve a Írsku, vďaka vysokej kvalite produktov 
a prvotriednemu servisu.

IDEÁLNY NA ZDVÍHANIE

Od roku 2000, keď sa výrobné stredisko presunulo do Číny, integrovali sa pôvodné technológie, skúsenosti, 
progresívne nápady s najlepšími zdrojmi a podporou produktov.

Čínske výrobné centrum Samuku bolo oficiálne zriadené v roku 2015 v meste Hangzhou. Zodpovedá za 
medzinárodný obchod, marketing, servisnú podporu, náhradné diely a pod.

V súčasnosti predstavuje Samuk jedného z výrobcov s najkomplexnejším sortimentom elektricky 
a motorovo poháňanej manipulačnej techniky ponúkanej na trhu. Táto produktová rada zahŕňa 
1.5 – 10.0 tonové spaľovacie vysokozdvižné vozíky a 1.5 –  5.0 tonové 4-kolesové elektrické vozíky. 
Ponuka Samuku okrem toho predstavuje i terénne vozíky, vozíky do ťažkej prevádzky a skladové 
príslušenstvo.

Samuk má neporovnateľnú výkonnosť a nízke prevádzkové náklady, elegantný dizajn, poprednú 
ergonómiu, spoľahlivý výkon, funkčnosť a dizajn.

Vysokozdvižné vozíky Samuk poskytujú svojim partnerom profesionálne riešenia v oblasti manipulačnej 
techniky na vysokej úrovni. Cieľom výrobcov je dosahovať spokojnosť na strane zákazníkov, poskytovať 
produkty vysokej kvality, upevňovať vzťahy so zákazníkmi, pričom chcú zachovávať tieto kvality aj počas 
ďalšieho fungovania v oblasti manipulačnej techniky.
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Sir Neville Bowman-Shaw

«  uznávaný nestor britského priemyslu pre oblasť vysokozdvižných vozíkov
«  zakladateľ vysokozdvižných vozíkov Lancer Boss 
«  značka Lancer Boss patrila v rokoch 1959 - 1994 medzi TOP 10 značiek 
    vysokozdvižných vozíkov
«  zakladateľ vysokozdvižných vozíkov Samuk, ktoré sa vo Veľkej Británii stali 
    od roku 1996 lídrom na trhu vysokozdvižných vozíkov 

«  v roku 1984 mu bol udelený rytiersky rád za služby vo vývoze 
«  v rokoch 1987 - 1988  bol hlavným šerifom v Bedfordshire vo Veľkej Británii 
«  v roku 2002 bol zástupcom poručíka Spojeného kráľovstva 
«  člen Rady dizajnu a Britského zámorského obchodu
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Produktová paleta

Diesel, Benzín & Plyn 1.5 - 12.0T

Vysokozdvižné vozíky SAMUK Série S
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Dizajn & výkon

« Veža so širokým výhľadom 
   pre vodiča 

Šírka veže 720 mm.

« Zdvíhací systém 
Zdokonalený zdvíhací systém zvýši
rýchlosť zdvíhania o 20 - 25% 
v porovnaní s inými vysokozdvižnými
vozíkmi.

« Trojitý ochranný rám 
Trojitý ochranný rám pozostáva z ľavej
a pravej výstuže a hornej mreže. Na ochrannej
mreži môže byť primontovaná kabína, čo 
zvýši efektivitu a komfort vysokozdvižného
vozíka.

« Kompaktné vnútorné rozvody 
Kompaktný vnútorný systém rozvodov 
poskytuje voľnejší priestor na údržbu  
a sieť na ochranu motora zvyšuje bezpečnosť 
vodiča.

« Odpruženie 
Samuk zavádza ako ďalšiu možnosť odpruženie 
okrem štandardného pevného spojenia, čím sa 
dosiahne zmiernenie vibrácií a hlučnosť vozíka.

« Systém tlmičov 
Väčší objem tlmičov a zdokonalená vnútorná 
štruktúra s novým odhlučneným materiálom 
vynikajúco redukuje hlučnosť.

« Výkonný mechanizmus riadenia 
Hydraulický mechanizmus riadenia 
vylepšuje efektivitu práce a šetrí energiu
a palivo o 8% v porovnaní s inými
vysokozdvižnými vozíkmi.
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« LED svietidlá
Štandardné LED sviet idlá poskytujú 
lepšie osvetlenie pre vodiča a sú energeticky 
úspornejšie.

« Multifunkčný prístrojový panel 
Prístrojový panel je umiestnený na pravo 
od volantu, čo umožňuje ľahkú čitateľnosť 
a zaisťuje bezpečnú prevádzku.

« Priestranný obslužný priestor
Nová séria Samuku prináša protikĺzavé
a široké vstupné schody, veľký priestor 
pre chodidlá a komfort i vo vnútri obslužného 
priestoru. 

« Nastaviteľný stojan na volant a malý volant 
Ľahko ovládateľný stojan volantu s možnosťou 
nastavenia sklonu umožňuje nastaviť vodičovi ideálnu 
polohu volantu pre maximálny komfort. Priemer volantu 
je 300 mm, čo umožňuje jednoduchú manipuláciu 
a zabezpečuje lepšiu pohyblivosť počas práce 
v obmedzenom priestore.

« Odpružené pedále 
Odpružený pedál je citlivejší a pohodlnejší
počas zrýchľovania i brzdenia, a navyše 
vytvára väčší priestor pre nohy.

« Parkovacia brzda 
Na parkovacej brzde je zaisťovacie 
tlačidlo, vďaka ktorému je ovládanie 
jednoduchšie a bezpečnejšie.

« USB nabíjací konektor 
USB nabíjací konektor sa nachádza blízko  
prístrojového panela a zabezpečuje zdroj 
energie pre telefón, kontrolné zariadenia atď.

Ergonómia
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Nenaložený
Zadná náprava

Model

Nosnosť
Ťažisko

Výška zdvihu
Uhol sklonu veže predný/zadný

Veľkosť vidlice L x W x T
Ovládací rozsah vidlice

Predný previs
Zadný previs

Šírka veže

nenaložený

nenaložený
naložený

naložený

Celkové rozmery

Celková dĺžka (bez vidlice)
Celková šírka

Celková výška
Horná výška

Veža

Predĺžená výška veže

Min. rádius otáčania

Tlak pneumatiky
predné

predné

predné

predné

zadné

zadné

zadné

zadné

Dezén

ne
-naložený

naložený

Model
Nosnosť
Ťažisko

Výška zdvihu
Uhol sklonu veže predný/zadný

Veľkosť vidlice
L x W x T

Ovládací rozsah vidlice
Predný previs
Zadný previs

Šírka veže

Min. prechodnosť VZV od rámu
nenaložený

naložený
nenaložený

naložený
Min. prechodnosť VZV od veže

Celkové rozmery

Celková dĺžka (bez vidlice)
Celková šírka

Celková výška
Horná výška

Predĺžená výška veže

Veža

Min. rádius otáčania

Tlak pneumatiky
predné
zadné
predné
zadné

Dezén

predné

predné
zadné

zadné

ne
-naložený

naložený

Rýchlosť
Jazdenie (nenaložený/naložený)
Zdvíhanie (nenaložený/naložený)
Spúšťanie (nenaložený/naložený)

Max. ťažná sila (nenaložený/naložený)
Max. stúpanie VZV (nenaložený/naložený)

Rozdelenie
nákladu

Naložený
Predná náprava

Predná náprava
Zadná náprava

Celková váha

Kolesová základňa
Výška trakčnej nápravy
Vnútorná výška sedadla

Výška 
stredu 
kolies

od zeme 

Tlak v systéme
Brzdná dráha

Možný náklon rampy s parkovacou brzdou

Typ:GJ3 
Model:A498BT1 (EUIII/EPAIII)
Stanovený výkon:
36.8 kw/2300 rpm
Stanovené otáčky:
186N . m/1600-1800 rpm
Počet valcov: 4
Priestor okolo motora:98x105 mm
Objem valcov: 3.168 L

Typ:SWV3 
Model:S4S (EUIII/EPAIII)
Stanovený výkon:
35.3 kw/2250 rpm
Stanovené otáčky:
182N . m/1800 rpm
Počet valcov: 4
Priestor okolo motora:94x120 mm
Objem valcov: 3.331 L

Typ:SWE3 
Model:4TNE98 (EUIII/EPAIII)
Stanovený výkon:
42.1 kw/2300 rpm
Stanovené otáčky:
186-206N . m/1700 rpm
Počet valcov: 4
Priestor okolo motora:98x110 mm
Objem valcov: 3.318 L

Typ:SWB3 
Model:C240-PKJ30(EUIII)
Stanovený výkon:
34.6 kw/2500 rpm
Stanovené otáčky:
139N . m/1800 rpm
Počet valcov: 4
Priestor okolo motora:86x102 mm
Objem valcov: 2.369 L

Typ:SWD3 
Model:4G64 (EPA)
Stanovený výkon: 45 kw/2600 rpm
Stanovené otáčky: 170N . m/2400 rpm
Počet valcov: 4
Priestor okolo motora: 86.5x100 mm
Objem valcov: 2.4 L

Typ:SGA3 
Model:491
Stanovený výkon:
41 kw/2250 rpm
Stanovené otáčky:
161N . m/1800-2200 rpm
Počet valcov: 4
Priestor okolo motora:91x86 mm
Objem valcov: 2.237 L

Typ:SWA3 
Model:K25
Stanovený výkon:
37.4 kw/2300 rpm
Stanovené otáčky:
171.2N . m/1600 rpm
Počet valcov: 4
Priestor okolo motora:89x100 mm
Objem valcov: 2.488 L

Min. prechodnosť VZV od rámu

Min. prechodnosť VZV od veže

Kolesová základňa
Výška trakčnej nápravy

Vnútorná výška sedadla

Výška 
stredu 
kolies

od zeme 

Rýchlosť
Jazdenie (nenaložený/naložený)
Zdvíhanie (nenaložený/naložený)
Spúšťanie (nenaložený/naložený)

Max. ťažná sila (nenaložený/naložený)
Max. stúpanie VZV (nenaložený/naložený)
Možný náklon rampy s parkovacou brzdou

Brzdná dráha
Tlak v systéme
Celková váha

Rozdelenie
nákladu

Naložený
Predná náprava
Zadná náprava

Predná náprava
Zadná náprava

NenaloženýNenaložený
Zadná náprava

V
še

ob
ec

ne
C

ha
ra

kt
er

is
tik

a 
a 

ro
zm

er
y

V
ýk

on
H

m
ot

no
sť

Vš
eo

be
cn

e
C

ha
ra

kt
er

is
tik

a 
a 

ro
zm

er
y

V
ýk

on
H

m
ot

no
sť

Séria S

Špecifikácie dieselových vysokozdvižných vozíkov SAMUK

Špecifikácia dieselových vysokozdvižných vozíkov 1.5 - 3.5T Série S
Špecifikácia vysokozdvižných vozíkov 1.5 - 3.5T Benzín & Plyn Série S

Špecifikácie vysokozdvižných vozíkov SAMUK Benzín & Plyn

Vonkajšia 
šírka lyží

Vonkajšia 
šírka lyží

Model

Séria S
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Celková výška

Zníženie
Bez ochranného rámu S ochranným rámom

Voľný zdvih

Bez 
ochranného 

rámu

S 
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Vzdialenosť ťažiska Náklon
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Zvýšenie Nosnosť
Nosnosť na jedno koleso

1.5t1.5t1.5t1.5t 1.8t 1.8t 1.8t 1.8t
kgkgDegDegmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Kapacita

Nosnosť
Nosnosť na jedno koleso3t

3.5t
kgkg

Náklon

dozadudopredu

Vzdialenosť ťažiska Voľný zdvih

S ochranným
rámom

Bez ochranného 
rámu

Celková výška

ZvýšenieZníženie
Bez ochranného rámu S ochranným rámom
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Zníženie

Celková výška

Zvýšenie
Bez ochranného rámu S ochranným rámom

Voľný zdvih

Bez 
ochranného 

rámu

S 
ochranným

rámom

Vzdialenosť ťažiska Náklon

dopredu dozadu

Kapacita

Nosnosť

Nosnosť na jedno koleso

2.0t 2.5t
kg

D
u

p
le

x
D

u
p
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x
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vo
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ým

 z
d

vi
h
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Tr
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x

kg

2.5t

2.5t2.0t

2.0t

DegDegmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
2.0t 2.0t 2.5t2.5t

Graf zaťaženia
Výška zdvihu

SAMUK 1.5 - 1.8T

SAMUK 2.0 - 2.5T

SAMUK 3.0 - 3.5T

Špecifikácia vežeŠpecifikácia veže
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Info: +421 911 137 811
        +421 948 848 589servis@aligatorr.sk

obchod@aligatorr.sk

pre Slovenskú republiku!

Výhradný distribútor                                

predaj ›› prenájom ›› servis vysokozdvižných vozíkov 

Servis: +421 905 285 408

Výhradný distribútor 
            pre Slovenskú republiku!

ALIGATORR Automotive spol. s r. o.
Bojná 709, 956 01  Bojná
Slovenská republika

IČO: 47 525 169
IČ DPH: SK2023945539

KONTAKTUJTE
NÁS...

www.aligatorr.sk
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