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КАМПАНИЯ

заплащане на транспортни разходи

Товароподемност 2000 kg
Център на тежестта 500 mm
Мачта Triplex
Височина на повдигане 4700 mm
Свободен ход 930 mm
Височина на мачтата в сгънато положение 2150 mm
Дължина на вилиците 1200 mm
Интегриран виличен изравнител √
Бели немаркиращи супереластични гуми √
Предни комбинирани и работни LED светлини √
Задна работна LED светлина √
Синя предупредителна LED светлина √
Мигаща предупредителна светлина √
Звуков сигнал при движение на заден ход √
Панорамно огледало √
Мултифункционален дисплей „делукс” с 
индикатор за тежестта на товара

√

Мека кабина √
Модификация за странична смяна на бате-
рията

√

Батерия 48V/630Ah √
Външно зарядно устройство √
I_Site √

Товароподемност 2500 kg
Център на тежестта 500 mm
Трансмисия Хидростатика
Мачта Duplex
Височина на повдигане 3300 mm
Свободен ход 150 mm
Височина на мачтата в сгънато положение 2145 mm
Дължина на вилиците 1200 mm
Виличен изравнител √
Супереластични гуми √
Предни комбинирани и работни LED светлини √
Задна работна LED светлина √
Мигаща предупредителна светлина √
Звуков сигнал при движение на заден ход √
Панорамно огледало √
Мултифункционален дисплей „делукс” с 
индикатор за тежестта на товара

√

Мека кабина √
I_Site √

ГазоКар (хидростатиКа) TOYOTA, модЕл 06-8FG25F

 https://www.survey.bg/s/ek0GQrv17C

ЕлЕКтроКар  TOYOTA, MодЕл 8FBE20T

Условия за тестване на машините:
- 1 
- попълване на онлайн анкета след приключване на теста: 

Уважаеми партньори,
Евромаркет Кари и Toyota имат удоволствието да 
Ви  предложат  безплатно  тестване  на  два  модела 
електрокар  и  газокар  TOYOTA  за  срок  до  1  седмица.
Имате  възможност да се убедите в предимствата на 
най-нови  технологии  като  Toyota  I_Site  -  система  за 
контрол и мониторинг на оборудването.

https://www.survey.bg/s/ek0GQrv17C
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за ПоВЕЧЕ иНФормаЦиЯ сЕ сВЪрЖЕтЕ с Нас: 
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 301, e-mail: karry@euromarket.bg
www.euromarket.bg 

Пловдив  032/ 962 310
стара загора 042/ 600 699
Бургас  056/ 859 660
Варна  052/ 575 400

русе  082/ 870 104
Плевен  064/ 600 082
Велико търново 062/ 690 003
Благоевград 0884 802 485

1. Контрол на разходите: 
•	Намалете разходите от щети по машината и то-
вара чрез ежедневна справка за начина на упра-
вление на оборудването 
•	Оптимизирайте броя на машините чрез справка 
за реалното натоварване на газокарите
•	Оптимизирайте броя на операторите

2. Продуктивност:
•	Максимално оползотворяване на ресурса 
•	По-голяма отговорност от страна на оператора 
води до по-голяма продуктивност в процеса на 
работа  
•	Получаване на информация за начина на работа 
в реално време

3. Безопасност при работа:
•	Индивудален ПИН код достъп за всеки оператор 
•	Индикатор за удар по машината 
•	Подобрение в начина на работа с оборудването 
•	По-малко удари върху машината 

4. Експлоатационен живот на оборудването: 
•	По-дълъг живот на машините
•	По-малко престой за ремонт на машините
•	Контрол върху навременно обслужване на обо-
рудването 

осНоВНи ПрЕдимстВа При изБор На 
маШиНа с TOYOTA I_SITE
Toyota I_Site / оптимизация в 4 основни области:
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