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Transformaţi obiectivele în realitate  
cu ajutorul noului Tonero 

Toyota	Tonero

Prin designul său inovator şi prin tehnologia de ultimă generaţie utilizată de Toyota, Tonero 
reprezintă un progres major în domeniul stivuitoarelor. Această broşură vă prezintă modul în 
care Tonero stabileşte noile standarde în 5 domenii cheie pentru industria de manipulare  
a materialelor: siguranţa, productivitatea, rezistenţa, confortul şi protecţia mediului înconjurător. 
Noul Tonero vă permite, de asemenea, să extindeţi utilizarea stivuitorului în câteva domenii. 
Alegând formula Tonero+ care se potriveşte modului în care se desfăşoară afacerea dvs., puteţi 
alege funcţii suplimentare care să satisfacă cerinţele specifice activităţii economice pe care  
o desfăşuraţi. Beneficiind de suportul unei reţele europene de centre de service Toyota  
dinamice şi profesionale, noul Tonero oferă proprietarului său mai multe avantaje ca niciodată. 
Oricare ar fi obiectivele activităţii dvs. şi oricât de ambiţioase ar fi proiectele dvs., inovatorul 
Toyota Tonero vă poate ajuta să “transformaţi obiectivele în realitate”.



Grad de siguranţă de nivel internaţional
Tonero a fost proiectat să asigure maximum de siguranţă la locul de muncă. Atât operatorul stivuitorului cât şi produsele beneficiază 
de o protecţie activă asigurată prin cele mai avansate tehnologii şi caracteristici de siguranţă, care includ şi sistemul unic Toyota,  
de stabilitate activă (SAS).

Stabilitatea echipamentului şi a sarcinilor 
Sistemul Toyota SAS este primul sistem activ din lume conceput  
pentru controlul stabilităţii stivuitorului. Acest sistem contribuie la 
menţinerea stabilităţii echipamentului în toate condiţiile şi asigură 
atât protecţia operatorului, cât şi a sarcinilor în timpul deplasării 
echipamentului, pe durata virajelor sau a operaţiei de ridicare.

Stivuitorul poate fi acţionat numai dacă operatorul este aşezat 
la locul său
Toyota OPS – sistemul de detectare a prezenţei operatorului – detectează 
dacă operatorul este sau nu aşezat pe scaunul său.  Dacă operatorul nu 
se află în stivuitor, utilajul nu se va deplasa, nu va ridica şi nu va coborî 
catargul – protejând stivuitorul contra utilizării incorecte.

Mai multă stabilitate laterală
În cazul în care sistemul de control activ 
al stabilităţii pe puntea din spate  SAS 
detectează instabilitatea în timp ce 
echipamentul efectuează un viraj, 
acesta reacţionează imediat prin 
blocarea punţii din spate, contribuind 
astfel la reducerea riscului de răsturnare 
laterală.

Toyota Tonero - Siguranţă

Control maxim al catargului
Funcţia de control activ al catargului SAS 
contribuie la prevenirea alunecării sau 
căderii sarcinilor, precum şi la prevenirea 
răsturnării stivuitorului din cauza 
instabilităţii longitudinale. Sunt activate 
două funcţii vitale:
1) Controlul activ al unghiului de 
înclinare a catargului detectează 
greutatea sarcinii şi înălţimea catargului 
şi are apoi automat prioritate faţă de 
controlul manual realizat de operator, 
pentru a limita înclinarea în faţă de 
reducând riscul de cădere a sarcinilor, 
sau, şi mai grav, riscul provocării de 
accidente prin răsturnarea utilajului.
2) Controlul activ al vitezei de 
înclinare în spate a catargului 
limitează viteza de înclinare în spate  
la înălţime, contribuind la prevenirea 
desprinderii sarcinilor şi a căderii 
acestora pe cabina operatorului.

NORMAL ÎNCET

Manevrare mai sigură
Sincronizatorul pentru schimbarea activă  
a direcţiei aliniază poziţia volanului cu 
poziţia roţilor astfel încât maneta volanului 
este mereu în aceeaşi poziţie în raport cu 
roţile. Scopul: o poziţie de condus sigură  
şi confortabilă.

Facilitarea operaţiilor  
de stivuire şi încărcare
Funcţia SAS de control al poziţiei drepte a 
furcilor asigură poziţionarea mai rapidă pe 
paleţi şi contribuie la limitarea riscului de 
deteriorare a produselor manipulate. Funcţia 
le permite operatorilor să pună furcile într- 
o poziţie perfect orizontală prin simpla 
apăsare a unui buton. Acest lucru contribuie 
la simplificarea operaţiilor de încărcare şi de 
descărcare.
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Vizibilitatea în sus
Barele transversale 
înclinate de pe plafonul 
protector asigură  
o vizibilitate mai bună 
în sus la manipularea 
sarcinilor la înălţime, 
pe rafturi.
Vizibilitatea în faţă
Repoziţionarea barei 
transversale  
a catargului asigură  
o vizibilitate optimă  
în timpul deplasării 
utilajului şi pe 
parcursul operaţiilor de 
încărcare şi descărcare.
Vizibilitatea spre 
vârful furcii
Panoul de bord amplasat 
mai jos, afişajul repozi-
ţionat şi catargul repro-
iectat îi asigură operato-
rului, atunci când se 
lucrează la niveluri joase, 
o vizibilitate superioară, 
până la vârful furcii.

Vizibilitatea în spate
Scaunul ergonomic 
opţional cu care poate 
fi echipat Tonero 
asigură o vizibilitate 
excelentă la deplasarea 
utilajului în spate.

	Siguranţa

Dacă în continuare simţiţi nevoia unor caracteristici de siguranţă suplimentare, formula Tonero+ oferă un sistem de siguranţă avansat care 
asigură controlul deplasării:
•	 	Limitarea	vitezei	maxime	de	deplasare	şi	o	accelerare	controlată	la	transportul	sarcinii	la	înălţime
•	 	Limitator	de	viteză	programabil
•	 	Indicator	de	greutate	a	sarcinii

Vizibilitate panoramică mai bună
Siguranţa este sporită şi de vizibilitatea panoramică superioară de care beneficiază modelul Tonero. Interiorul, acoperişul şi catargul  
sunt proiectate astfel încât să îi asigure operatorului cea mai bună vizibilitate până la vârful furcii, atât în timpul deplasării utilajului, cât şi pe 
durata manipulării sarcinilor de la sol şi la înălţime.

Toyota Tonero - Siguranţă

Controlul vitezei şi acceleraţiei  
la lucrul cu sarcina la înălţime
Tehnologia Tonero contribuie la 
evitarea situaţiilor cu potenţial de risc 
prin limitarea progresivă a vitezei de 
deplasare a utilajului cu sarcina la 
înălţime şi prin controlul accelerării 
bruşte în vederea reducerii riscului  
de cădere a sarcinii.

Limitatorul de viteză
Poate fi programată o viteză maximă, 
fiind astfel sigur că operatorul nu 
depăşeşte limita prestabilită. 

Indicatorul de greutate a sarcinii
Pentru a contribui la prevenirea 
supraîncărcării utilajului, situaţie  
care poate duce la accidente şi la 
deteriorarea echipamentului, afişajul 
multifuncţional indică greutatea 
sarcinii.
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Toyota Tonero - Productivitate

Proiectat pentru a asigura creşterea productivităţii
Uşor de utilizat şi beneficiind totuşi de un nivel ridicat de putere şi precizie, Toyota Tonero poate deplasa paleţii mai repede, mai uşor  
şi mai sigur. Este stivuitorul cu cea mai mare productivitate din clasa sa. 

Eficienţa superioară Toyota
Având	la	dispoziţie	o	varietate	de	motoare	Toyota	GPL	sau	diesel,	puteţi	
alege motorul astfel încât acesta să se potrivească activităţii specifice şi 
condiţiilor în care aceasta se desfăşoară. Puterea şi manevrabilitatea  
ating nivele fără egal, variatorul de cuplu Toyota asigurând cea mai 
eficientă şi mai uniformă transmisie a puterii de la motor la roţi.
Simplu de condus şi de acţionat
Productivitatea operatorului a crescut prin luarea în calcul a nevoilor 
operaţionale. Toyota a proiectat modul de dispunere a pedalelor şi 
stilul de condus astfel încât aceste caracteristici să fie similare celor 
de la un autoturism. Chiar şi cei care sunt doar ocazional operatori ai 
acestui utilaj vor aprecia stivuitorul Tonero ca fiind simplu de condus, 
pe baze intuitive, obţinându-se astfel un nivel sporit de productivi-
tate. Comenzile de manipulare a materialelor au fost, de asemenea, 
optimizate prin introducerea posibilităţii de programare a mini-ma-

În funcţie de puterea care este necesară, puteţi opta pentru unul dintre cele 2 motoare 
Toyota diesel.

Motoarele Toyota GPL oferă un nivel sigur de productivitate şi putere.

Furcile cu amortizoare hidraulice
Amortizorul de pe catarg permite ca 
modelul Tonero să aibă o productivitate  
mai mare şi atunci când transportă  
o sarcină pe suprafeţe denivelate.

Scaunul ergonomic
Confortul creşte nivelul de productivi-
tate. Operatorul poate să rotească 
scaunul Tonero spre dreapta şi să îl 
blocheze în poziţia dorită, pentru a 
obţine o vizibilitate mai bună în spate. 
Scaunul se roteşte şi spre stânga, 
facilitând urcarea în şi coborârea  
din utilaj.

Mânerul de prindere din spate 
Sporeşte confortul şi productivitatea la 
deplasarea utilajului în marşarier prin 
reducerea efortului la care este supus 
spatele operatorului.

netelor şi a manetelor multifuncţionale prin intermediul afişajului 
multifuncţional. Nivelul de sensibilitate al acestor comenzi poate  
fi selectat astfel încât să se potrivească stilului fiecărui operator –  
o interfaţă perfectă între om şi maşină, care combină potenţialul  
disponibil astfel încât să se obţină un nivel maxim de productivitate.
Care sunt avantajele prin care Tonero determină creşterea 
productivităţii 
•	 	Varietatea	 de	 motoare	 care	 vă	 stau	 la	 dispoziţie	 oferindu-vă	 

posibilitatea de a alege cel mai potrivit motor pentru aplicaţie şi  
pentru condiţiile în care aceasta se desfăşoară

•	 Accelerarea	rapidă	şi	performanţele	excelente
•	 	Posibilitatea	 de	 a	 conduce	 utilajul	 uşor,	 intuitiv,	 fără	 probleme,	 

cu o dispunere simplă a pedalelor 
•	 Posibilitatea	alegerii	instrumentelor	de	control

	Productivitatea
În cazul în care acţionarea utilajului implică în mod frecvent deplasarea în 
marşarier şi pe suprafeţe denivelate, Tonero+ Productivitate constituie  
o formulă care poate asigura o productivitate mai mare cu ajutorul:
•	 	Scaunului	 ergonomic:	 care	 se	 roteşte	 şi	 se	 blochează	 în	 poziţia	

dorită pentru a facilita deplasarea utilajului în marşarier
•	 	Mânerului	de	prindere	spate	care	preia	o	parte	din	efortul	la	care	

este supus spatele operatorului când acesta conduce stivuitorul  
în marşarier

•	 	Furcii	 cu	 amortizoare	hidraulice	pentru	deplasarea	pe	 suprafeţe	
denivelate
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Toyota Tonero - Productivitate

Proiectat pentru a asigura creşterea productivităţii
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Toyota Tonero - Rezistenţă
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Toyota Tonero - Rezistenţă

Rezistenţa produselor Toyota
Valoarea economică reală a unui activ se măsoară prin costurile sale de exploatare de-a lungul întregului ciclu de viaţă al produsului 
respectiv. Stivuitoarele Toyota, prin calitatea, rezistenţa şi fiabilitatea care sunt renumite, asigură permanent un nivel mai scăzut  
al costurilor care trebuie suportate de cei care au în proprietate aceste utilaje.

Panouri laterale rezistente realizate din oţel Acces facil la componentele care necesită lucrări de întreţinere şi reparaţii

	Rezistenţă

Pentru aplicaţiile în condiţii grele de lucru, în medii cu mult praf, 
formula Tonero+ Rezistenţă vă protejează investiţia cu ajutorul 
următoarelor elemente:
•	 Radiator	cu	lamele
•	 Ventilator	de	mare	viteză
•	 Răcitor	de	ulei	hidraulic

Ventilatorul de mare viteză
Ventilatorul cu turaţie mare sporeşte 
fluxul de aer care trece prin radiator, 
asigurând răcirea motorului în timpul 
funcţionării.

Posibilităţi sporite de a folosi utilajul, chiar şi în cele mai aspre condiţii.
Nu contează cât de grea este lucrarea pe care trebuie să o execute, 
Toyota Tonero este conceput să poată face faţă celor mai dificile 
provocări. Exteriorul său robust este în întregime metalic, cu panouri 
laterale groase şi rezistente. De asemenea, rezistenţa a fost extinsă prin 
conexiunile electrice etanşe la apă care asigură protecţia utilajului 
atunci când se lucrează în medii umede. Fluxul mai mare de aer care 
circulă prin radiator menţine scăzută temperatura utilajului, chiar şi 
atunci când acesta lucrează în condiţii de temperaturi ridicate. 

Beneficiaţi de calitatea Toyota la fiecare detaliu 
Prin atenţia constantă pe care o acordă calităţii în proiectare, în procesul  
de selectare a componentelor şi în producţie, Toyota asigură fiabilitatea  
la toate nivelurile.
Motivele care determină o rezistenţă sporită a modelului Tonero
•	 	Un	sistem	de	control	al	calităţii	certificat	la	nivelul	companiei	Toyota
•	 	Panouri	laterale	groase,	realizate	din	metal
•	 	Capacitate	ridicată	de	răcire	pentru	medii	cu	temperaturi	ridicate	

sau pentru utilizare intensivă
•	 	Conectori	etanşi	la	apă
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Toyota Tonero - Confort 

Confortul este foarte important
Gama Toyota Tonero oferă cele mai bune condiţii ergonomice pentru operatori. Luând în considerare necesităţile operatorului la fiecare etapă de 
proiectare – de la montare şi demontare până la perioadele lungi petrecute de operator în utilaj – Toyota a creat un spaţiu de lucru mai confortabil 
care, la rândul său, duce la mărirea productivităţii.

Pentru a realiza modelul Tonero, Toyota a analizat din nou întreaga 
relaţie operator - stivuitor şi apoi a proiectat echipamentul astfel 
încât să maximizeze ergonomia la nivelul utilajului. Veţi observa 
diferenţa chiar înainte de a porni silenţiosul motor Toyota. În primul 
rând, treapta a fost lăţită şi coborâtă, iar mânerul de prindere din faţă 
a fost mărit, pentru a facilita urcarea în şi coborârea din utilaj. Acest 
aspect este binevenit şi în cazul în care lucraţi într-un domeniu în 
care este necesar să urcaţi şi să coborâţi des în/din utilaj. Odată urcaţi 
în echipament, spaţiul mare de la nivelul podelei vă oferă un senti-
ment plăcut de confort şi vă permite să staţi pe scaun într-o poziţie 
de lucru mai relaxată. Echipat cu o centură pentru siguranţa 
personală, noul scaun ORS (sistem de fixare a operatorului) cu suport 
lombar vă oferă un nivel optim de confort şi siguranţă, indiferent de 
dimensiunile dumneavoastră. Nivelul de confort este menţinut şi 
atunci când utilajul este în funcţiune. Vibraţiile la nivelul podelei, 
scaunului şi cotierei au fost reduse în mod semnificativ, contribuind 

la reducerea efortului la care este supus operatorul şi oferindu-vă cel 
mai lin mod de deplasare din oferta actuală a pieţei. A fost, de  
asemenea, redus în mod semnificativ nivelul de zgomot, asigurân-
du-se astfel condiţii pentru o mai bună concentrare a operatorului  
şi pentru crearea unui mediu de lucru mai silenţios pentru toate  
persoanele aflate în apropierea utilajului.

Motivele pentru care Tonero este mai confortabil
•	 	Intrare	 şi	 ieşire	 facilitate	 de	 treapta	 şi	 de	 mânerul	 de	 prindere	 

de mari dimensiuni
•	 	Spaţiu	liber	mai	mare	la	nivelul	podelei	şi	al	capului,	pentru	a	se	

permite o poziţie de lucru mai relaxată
•	 	Scaun	ORS	reglabil	care	asigură	o	poziţie	de	condus	confortabilă
•	 	Volan	mai	mic,	cu	un	diametru	de	30	cm,	care	asigură	realizarea	

rapidă şi cu uşurinţă a virajelor
•	 	Nivel	mai	redus	de	vibraţii	şi	de	zgomot

Înălţime redusă a treptelor Spaţiu mare la nivelul podelei Volan mic

	Confortul
În cazul utilizării intensive sau la aplicaţiile care necesită schimburi  
în care lucrează mai mulţi operatori, următoarea formulă Tonero+ 
Confort ar putea fi mai mult decât utilă:
•	 	O	 varietate	 de	 mini-manete	 sau	 manete	 multifuncţionale	 cu	 

controlul direcţiei înainte/înapoi integrat în cotieră
•	 	Coloana	telescopică	a	volanului	se	reglează	în	funcţie	de	poziţia	

operatorului

Mini-manetele
Mini-manetele electronice integrate în 
cotieră au dimensiuni reduse, sunt uşor 
de acţionat şi asigură controlul foarte 
uşor al tuturor funcţiilor de manipulare 
a materialelor.

Volanul telescopic
Poate fi reglat în sus sau în jos la poziţia 
perfectă pentru fiecare operator. Acest 
tip de volan este indispensabil dacă mai 
mulţi operatori lucrează cu acelaşi 
echipament.

Manetele multifuncţionale
Operatorii pot activa mai multe funcţii 
cu ajutorul acestor manete uşor de 
utilizat, fapt ce asigură  manipularea 
confortabilă a sarcinilor, în condiţii  
de productivitate.
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Toyota Tonero - Confort
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Toyota Tonero - Mediul înconjurător 
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Toyota Tonero - Mediul înconjurător 

Angajamentul asumat de companie în 
ceea ce priveşte mediul înconjurător
Efectuarea lucrărilor cu un impact minim asupra mediului înconjurător reprezintă o provocare pe care Toyota o tratează cu maximum 
de seriozitate. Inovatorul stivuitor Tonero demonstrează acest angajament. Toyota ridică ştacheta în ceea ce priveşte performanţele 
şi responsabilitatea faţă de mediu în industria de manipulare a materialelor.

Toyota acţionează pe baza unei convenţii globale referitoare la respon-
sabilitatea faţă de mediu care acoperă toate aspectele ciclului de 
viaţă al unui echipament, de la procesele de producţie fără contami-
narea mediului şi un mod de funcţionare mai puţin poluant, până la 
reciclarea eficientă la sfârşitul duratei de viaţă.
Standarde de producţie exigente
De la început, stivuitoarele Toyota sunt produse într-o fabrică 
certificată ISO 14001, asigurându-se astfel un impact minim asupra 
mediului înconjurător. Solicităm aceleaşi standarde de certificare de 
la toţi furnizorii noştri.
Un mod de funcţionare mai puţin poluant
Motorul Tonero cu ardere nepoluantă furnizează în cel mai ecologic 
mod puterea necesară. Tonero respectă ultimele reglementări euro-
pene referitoare la emisiile de noxe, iar motoarele utilizate sunt mai 
puţin poluante decât prevăd cerinţele legale. Toba de eşapament 
opţională, cu convertizor catalitic, reduce şi mai mult emisiile de oxid 
de azot şi monoxid de carbon; în timp ce toba de eşapament DPF  
(cu filtru de particule Diesel) opţională menţine la un nivel redus  
cantitatea de funingine produsă de motorul diesel. 

99% reciclabil
Într-adevăr, inginerii de la Toyota au proiectat un stivuitor care este 
reciclabil în proporţie de 99%, reducând astfel la minimum impactul 
pe care îl are depozitarea la deşeuri la sfârşitul duratei de viaţă.  
Azbestul, mercurul şi cadmiul au fost eliminate în totalitate, iar 
cantităţile de plumb şi crom hexavalent au fost reduse în mod  
semnificativ. Aceste realizări reprezintă angajamentul Toyota faţă de 
dumneavoastră de a efectua operaţiile în condiţiile reducerii cât mai 
mult posibil a impactului acestora asupra mediului înconjurător.  
Tonero este cu adevărat un partener util.

99% din toate aceste componente sunt reciclabile.

Motoare

Contragreutăţi

Catarg, şasiuri, furci

Ulei,	pneuri

Scaun, furtune, cablaj

99% Recyclable
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Toyota	Tonero

De-a lungul anilor, Toyota şi-a creat un renume pe piaţa europeană, sta-
bilind legături geografice strânse cu clienţii săi pentru a putea răspunde 
mai eficient la nevoile acestora. Desfăşurând operaţiuni în 31 de ţări, 
Toyota Material Handling Europe (TMHE) are sediul la Bruxelles şi uzine 
de producţie în Ancenis (Franţa), Mjölby (Suedia) şi Bologna (Italia). 
TMHE reprezintă o afacere regională europeană a grupului Toyota  
Material Handling Group (TMHG).

Toyota Material Handling Group 
TMHG este divizia de manipulare a materialelor a corporaţiei Toyota 
Industries, care desfăşoară operaţiuni pe tot globul şi dispune de 
unităţi	de	producţie	în	Japonia,	China,	SUA	şi	Europa.	Prin	investirea	
unor sume foarte mari în noi tehnologii din industria construcţiilor 
de maşini şi în tehnici de producţie, Toyota doreşte să le ofere 
clienţilor cele mai bune produse şi servicii de manipulare a mate-

rialelor de pe piaţă. Prin extinderea continuă a reţelelor de vânzare, 
distribuţie şi service post-vânzare, asigurăm un răspuns rapid şi  
eficient la nevoile pieţei.

Cercetare & Dezvoltare
Toyota Material Handling Europe beneficiază de experienţa vastă a 
companiei Toyota în cadrul industriei automobilelor, în special în 
ceea ce priveşte perfecţionarea motoarelor. Profitând din plin de 
facilităţile R&D masive şi de expertiza în domeniul construcţiilor de 
maşini pe care o oferă grupul, Toyota a creat mai multe tehnologii  
de cel mai înalt nivel. Modul inteligent de utilizare al dispozitivelor 
controlate de calculator sau în mod electronic a avut, de asemenea, 
o contribuţie semnificativă la crearea unor medii de lucru mai  
ergonomice şi mai prietenoase pentru operatori, sporind siguranţa 
la locul de muncă.

Manipularea materialelor în Europa
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Toyota	Tonero

Suportul profesional
Aproape de dumneavoastră
Indiferent de locaţia afacerii, rămânem aproape de dumneavoastră.  
350 de centre de service din 31 de ţări asigură lucrări rapide de reparaţii şi 
întreţinere post-vânzare şi piese de schimb, pentru a mări la maximum 
durata de funcţionare a echipamentelor Toyota. Fiecare dintre inginerii 
noştri beneficiază de cursuri de pregătire desfăşurate în ţara unde aceştia 
îşi desfăşoară activitatea, astfel încât este asigurată o asistenţă tehnică 
permanentă, de cea mai înaltă calitate. Clienţii cu parc de echipamente 
Toyota beneficiază, de asemenea, de avantajul suplimentar de a avea  
acces direct la sistemul inteligent de informaţii Toyota, pentru informaţii în 
timp real referitoare la performanţele şi gradul de exploatare a parcului de 
echipamente.

Un plus de forţă pentru afacerea dumneavoastră
Satisfacerea nevoilor clientului reprezintă prioritatea noastră.  
Dispunând de o reţea vastă de distribuitori şi centre de service în  
Europa, Toyota vă oferă o gamă largă de servicii de înaltă calitate –  
inclusiv contracte de service personalizate, suport pe toată durata de 
viaţă a utilajului şi service 24 h din 24 h, 7 zile pe săptămână disponi-
bile prin contract – pentru a contribui la desfăşurarea în bune condiţii 
a afacerii dumneavoastră.
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Toyota	Tonero

Alegeţi caracteristicile care se potrivesc cu nevoile dumneavoastră

Confort  Standard		 	 Opţional

Treaptă mare şi joasă x
Mâner de prindere mare pentru şofer  x
Coloană direcţie extra-plată x
Spaţiu mare la nivelul podelei din cabină x
Volan cu diametru mic  x
Unghi	reglabil	coloană	direcţie	 x
Afişaje digitale pentru facilitarea citirii parametrilor operaţionali  x
Motor şi transmisie cu nivel mai redus de zgomot  x
Motorul şi transmisia produc un nivel mai redus de vibraţii x
Frână de parcare acţionată cu piciorul x
Înălţime reglabilă a coloanei volanului (volan telescopic)  x
O selecţie de 2 tipuri noi de control al manipulării materialelor pentru   
a-i oferi operatorului confortul de a alege (manete mici, manete multifuncţionale)  x
Scaun din material   x 
Cabine închise în totalitate pentru confort şi pentru protejarea şoferului de elementele exterioare   x
Cabine Deluxe închise în totalitate pentru un grad superior de confort şi pentru protejarea şoferului de elementele exterioare x

Rezistenţă Standard		 	 Opţional

Caroserie exterioară cu aspect robust x
Nivel de utilizare ridicat al conectorilor impermeabili x
Unităţi	de	control	electronic	depozitate	într-o	cutie	sigilată		 x
Specificaţii pentru mediile cu nivel ridicat de praf:   x
 - Radiator cu lamele  x
 - Ventilator de mare viteză   x
 - Răcitor pentru uleiul hidraulic   x
Filtru de aer Dual cyclone   x
Cilindru de ridicare complet încărcat cu ulei   x
Role anticorozive   x

Productivitate Standard		 	 Opţional

Sistemul electronic Toyota de injecţie de combustibil de la motoarele Toyota x
Aranjamentul pedalelor din echipament (pedala de acceleraţie şi pedala de frână) x
Pedală de apropiere lentă x
Scaun ergonomic şi mâner de prindere spate  x
Furci cu amortizoare hidraulice pentru deplasarea pe suprafeţe denivelate  x
Versiune de mare viteză ce are un cuplu mare (+20km/h)   x
12V sursă de alimentare   x

Siguranţă  Standard  Opţional

Panou de bord amplasat mai jos şi afişaj repoziţionat x
Scaun ORS cu aripi şi centură de siguranţă x
Cilindru SAS de blocare x
Limitator	SAS	al	unghiului	de	înclinare	a	catargului		 x
Limitator	SAS	al	vitezei	de	înclinare	în	spate	a	catargului		 x
Funcţie SAS de control al poziţiei drepte a furcii   x
Sincronizator volan SAS x
Sistem SAS cu cheie de blocare a ridicării x
Sistem OPS x
Reducere maximă a vitezei de deplasare cu sarcina ridicată  x
Reducere acceleraţie cu sarcina ridicată  x
Setare viteză maximă de deplasare  x
Indicator de greutate a sarcinii  x
Lumini	de	semnalizare	ce	se	aprind	intermitent	 	 	 x
Semnalizare marşarier   x
Oglindă panoramică   x

Mediul înconjurător  Standard	 Opţional

Motor diesel de teren conform cu directiva CE referitoare la emisii (CE 97/68; etapa IIIA 2008/01/01)   x
Eliminarea utilizării azbestului, cadmiului şi mercurului la nivelul utilajului  x
Tonero este reciclabil în proporţie de 99%  x
Fabrică Toyota ISO 14001  x
Filtru pentru macroparticulele produse de motorul diesel (DPF II)   x
Tobă de eşapament catalitică pentru motoare diesel   x
Tobă	de	eşapament	cu	convertizor	catalitic	cu	trei	căi	pentru	motoare	GPL	 	 	 x



Specificaţii

8FGF18

Model   8FGF15 8FGF18 8FGKF20 8FGF20 8FGF25 8FGF30 8FGJF35
   8FDF15 8FDF18 8FDKF20 8FDF20 8FDF25 8FDF30 8FDJF35

Model motor   4Y 4Y 4Y 4Y 4Y 4Y 4Y
   1DZ-III 1DZ-III 1DZ-III 1DZ-III/ 3Z 1DZ-III/ 3Z 1DZ-III/ 3Z 3Z

Capacitate de încărcare [kg]  1500 1750 2000 2000 2500 3000 3500
Centru de greutate [mm]  500 500 500 500 500 500 500
Înălţime standard de ridicare [mm] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Viteză de deplasare cu Sarcină  18.5 18.5 17 17.5 17.5 18.5 19
maximă [km/h]  18 18 17 18,5/19 18,5/19 17,5/18 19
Viteză de deplasare Fără   19 19 17.5 18 18 19 19.5
sarcină [km/h]   18.5 18.5 17.5 19/19,5 19/19,5 18/18,5 19.5
Viteză de ridicare cu Sarcină   665 665 600 600 600 510 425
maximă [mm/sec]  650 650 580 615/665 615/665 500/550 450
Viteză de ridicare Fără    680 680 640 640 640 550 450
sarcină [mm/sec]  675 675 600 655/700 655/700 530/570 475
Rază de giraţie [mm]  1990 2010 2040 2200 2280 2430 2490

Specificaţii motor

Model Toyota 4Y  Toyota 1DZ-III  Toyota 3Z
 Benzină  Motorină   Motorină
 8FGF15-25 8FGF30-J35 8FDF15-K20 8FDF20-30 8FDF20-J35
Capacitate cilindrică 2237 2237 2486 2486 3469
Putere nominală / rot/min 38/2570 44/2570 38/2400 41/2500 42/2200
Cuplu nominal / rot/min 160/2100 165/2570 157/2200 157/2500 200/1600

8FDJF358FDF25

8FDKF20
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