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Tonero мотокарите изпълняват прецизно своите 
задачи и при най-взискателните операции, което 
е документирано в редица референции от стра-

на на клиентите. Производствената система на Toyota 
(TPS), непрекъснатите проучвания и развитие допри-
несоха за създаването на ефективни, безопасни и ста-
билни мотокари с избор на трансмисии и мощни ин-
дустриални двигатели Toyota. 

Пристанища

Здравото шаси, в комбинация с кабина и специ-
фични за този отрасъл прикачни устройства, прави га-
мата Tonero подходяща да се справя с всякакви ат-
мосферни условия в пристанищата. Освен че маши-
ната и товарът са с много добра защита, водачът има 
необходимия комфорт при управление, който му поз-
волява още по-ефективно изпълнение на операциите.

Свръхмощният 1ZS двигател дава допълнителни 
ползи в пристанищата, където операторите са склонни 
да претоварват двигателя при работа на по-дълги раз-
стояния. Стандартно той се предлага за всички моде-
ли от гамата, с конвертор на въртящ момент и това-
роподемност между 2 и 3,5 тона. Според независими 
тестове 1ZS намалява влиянието на натоварването при 
усилено каране върху потреблението на енергия, кое-
то обикновено възлиза на над 35%.

Производство на напитки

Изборът на машини с хидростатична трансмисия 
е перфектното решение за този вид индустрия. Те се 
отличават с изключително плавно управление и мане-
вреност. Осигуряват по-голяма височина на повдига-
не и имат по-високо място за сядане на водача, така 

че той да разполага с оптимална видимост. Мотокари-
те Tonero могат да бъдат оборудвани с прикачни ус-
тройства, специфични за производството на напитки, 
например двойни вилици за повишена производител-
ност. Ъгълът на наклона и контролът на скоростта със 
SAS (система за активна стабилност) допълнително до-
принасят за производителността и безопасността, като 
минимизират увреждането на крехките и лесно чупли-
ви товари.

Транспорт

Със стандартната си височина, позволяваща мо-
токарите да влизат безпроблемно в контейнерите, га-
мата Tonero до 5 тона е изключително подходяща за 
транспортния бизнес. Добавената стойност за тази ин-
дустрия дава подобрената управляемост по време на 
транспортиране на дълги разстояния. Това става бла-
годарение на функцията SAS feature Steering Wheel 
Synchroniser (синхронизатор на колелата) и в комби-
нация със системата Load Sensing Power Steering, коя-
то се предлага като стандарт за всички модели в се-
рията. Тази технология предоставя на водачите инту-
итивно усещане за кормилното управление, т.е. по-
вишава прецизността при управлението, като маши-
ната запазва постоянна степен на реакция без значе-
ние от теглото на товара. Системата осигурява и зна-
чителна икономия на гориво – до 15% в зависимост 
от модела.

Производство

Богатата гама мотокари с дизелов или газов дви-
гател, с преобразувател на въртящия момент или хид-
ростатична трансмисия прави моделите от серията 

Toyota Tonero – 10 години доказана ефективност
Лесно свършете работата с мотокар Tonero – това е мотото, под което се отбелязва 10-ата 
годишнина от пускането на пазара на мотокарите Toyota Tonero. За времето от 2007 г. до сега 
машините се утвърдиха на пазара като незаменим помощник в различни отрасли. Те подпомагат 
компании в цяла Европа да развиват бизнеса си благодарение на непрекъснатото подобрение на 
цялата гама и на обратната връзка с клиентите. Машините от тази серия са безрисков избор за 
повишаване на производителността в ключови европейски отрасли. Вижте как точно става това!
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Tonero подходящи за всякакви производствени опе-
рации. Те осигуряват оптимална видимост и маневре-
ност при вътрешни приложения, както и възможност 
за поставяне на различни прикачни съоръжения спо-
ред спецификата на работата в предприятието. Техни-
те предимства се потвърждават и от отзивите на кли-
ентите.

Отпадъци и рециклиране

Добре защитените промишлени двигатели 1DZ-III 
и 1ZS елиминират въздействието на мръсотията или 
праха в тази индустрия. Уникалната система за актив-
на стабилност SAS повишава производителността, осо-
бено в комбинация с приспособления като ротатор 
и кламери, специално проектирани за работа с отпа-
дъци.

Строителство

Здравият Tonero е конструиран така, че да пред-
пазва двигателя в агресивна и запрашена строителна 
среда. Той предлага стабилност и безопасност при об-

работването на тежки товари благодарение на харак-
теристиките на SAS. Мотокарите лесно ще си свършат 
работата в тази среда, което се дължи на тяхната из-
дръжливост и надеждност, както е посочено и в рефе-
ренциите на доволните клиенти.  
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