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Nu-Star projektuje i produkuje szeroką gamę ciągników elektrycznych, które pomagają w 
przemieszczaniu ładunków przemysłowych i ograniczają ręczne operacje pchania i ciągnięcia.

Po co inwestować w ciągnik elektryczny?

If it rolls, we can move it! ®            

Popraw zdrowie i bezpieczeństwo, pozwalając ciągnikom elektrycznym Nu-Star 
wykonywać ciężką pracę przy przemieszczaniu ładunków przemysłowych, zmniejszając ryzyko 
urazów i obrażeń pracowników w skutek pchania i ciągnięcia ręcznego

Przemieszczaj ciężkie ładunki za pomocą jednego operatora, oszczędzając czas i zasoby, co 
prowadzi do zwiększenia produktywności i usprawnienia operacji w miejscu pracy

Elektryczne ciągniki Nu-Star są przyjazne dla środowiska. Wszystkie ciągniki są zasilane 
bateriami, dlatego nadają się do użytku w pomieszczeniach bez emisji spalin i hałasu 

Nie są wymagane żadne licencje, bieżące koszty obsługi ani zgłoszenie do Urzędu Dozoru 
Technicznego w celu używania pieszych ciągników elektrycznych Nu-Star. Cały personel może 
zostać przeszkolony, co zmniejsza przestoje i koszty pracy

Ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu z innymi urządzeniami, takimi jak suwnice, 
systemy wózków transferowych czy wózki widłowe

W celu otrzymania wyceny, opowiedz nam o swoim problemie z przemieszczaniem ładunków na 
stronie: nu-starmhl.pl/zapytaj



  

  

          

 

                     

POWER PUSHER

ELECTRIC WHEELBARROW 

HD TRAILER MOVERMUV TRAILER MOVER

MUV 4WD

3 - 7,000kg500 - 3,000kg

10,000kg

Przemieszczanie przyczep do sportów 
motorowych, przyczep do transportu 
zwierząt i przyczep kempingowych

Przyczepy do przewozu łodzi, obsługa 
naziemna (GSE), mobilne jednostki 
zakwaterowania

Przemieszczanie ładunków na szynachPrzewożenie i kiprowanie ładunków

Przemieszczanie ładunków na szynach, 
pchanie bębnów kablowych

Przemieszczanie ładunków na szynach, 
pchanie rolek papieru, pchanie ładunków 
na rolkach

Przemieszczanie ładunków na szynach, 
wózków transferowych, pchanie 
bębnów z kablami i rol papieru

1 - 20,000kg 20 - 40,000kg 40 - 60,000kg

350kg

Nu-Star z dumą przedstawia mini elektryczny 
ciągnik CM15 Compact Mover! Ergonomiczny 
mini holownik ma składany uchwyt o 
wymiarach zaledwie 540 mm szerokości x 
1120 mm na pełnej wysokości.

Compact Mover jest zwinnym ręcznym 
ciągnikiem zasilanym akumulatorowo, o 
zerowej emisji i zdolnością do przemieszczania 
ładunków do 1500 kg.

Idealne rozwiązanie do pchania, ciągnięcia i 
manewrowania ładunkami w ograniczonej 
przestrzeni, takiej jak ruchliwe linie 
produkcyjne.

SUPER POWER PUSHER DUAL MOTOR SUPER POWER PUSHER

1 - 1,500kg Ruchome wózki

WKRÓTCE... COMPACT MOVER

Ruchome pojemniki, przedmioty na 
kółkach skrętnych1 - 3,500kg

POWERTUG     

*Wszystkie nośności podano z uwzględnieniem oporu toczenia



Oferujemy elastyczne opcje wynajmu krótko i długoterminowego 
dla wszystkich naszych pieszych ciągników elektrycznych. Naszą 
najpopularniejszą maszyną do wypożyczania jest Elektryczna 
Taczka MUV, idealna do projektów budowlanych, odciążająca  
pracowników dzięki napędowi i kiprowaniu elektrycznemu.

Nasze opcje wynajmu krótkoterminowego oparte są na stawce 
tygodniowej i możesz zorganizować odbiór od naszego 
dystrybutora z Poznania lub nasz przyjazny zespół może 
zorganizować dostawę i zapewnić przydatne wskazówki, jak 
najlepiej wykorzystać maszyny.

Nie wierz nam wyłącznie na słowo, oto co jeden z naszych klientów powiedział o 
naszej wypożyczalni Elektrycznych Taczek MUV:

Rob Munro, kierownik projektu JBV i inżynier wyburzeń w 
Wielkiej Brytanii; „Wprowadzenie Elektrycznej Taczki Nu-Star 
zmieniło naszą działalność na projekcie. Byliśmy w stanie 
efektywniej wykorzystać naszą siłę roboczą, usuwanie gruzu 
zwykle wymagałoby czteroosobowej obsady „tradycyjnych” 
taczek, ale użycie dwóch Elektrycznych Taczek kontrolowanych 
przez dwóch pracowników nie tylko zmniejszyło siłę roboczą o 
50%, ale zwiększyło ładowność o około 30/40% przy 
jednoczesnym transporcie resztek muru / betonu… 

Trwałość taczek elektrycznych zawsze była problemem z naszych wcześniejszych doświadczeń, 
ale wersja Nu-Star jest trwała (bez żadnych problemów póki co) i jest również bardzo łatwa w 
obsłudze dla operatorów”.

NU-STAR PRZEMIESZCZANIE
  MATERIAŁÓW

nu-starmhl.pl       +48 509 843 555

Czy wiesz, że możesz również wynająć nasze ciągniki elektryczne?

Dlaczego wybrać Nu-Star?

Nasza niestandardowa oferta. Dostosowujemy nasze rozwiązania do Twoich wymagań, 
współpracujesz z jednym z naszych doświadczonych inżynierów projektantów w celu 
upewnienia się, że Twój elektryczny ciągnik i osprzęt są właśnie dla Ciebie. Nie będziemy 
szczęśliwi, dopóki Ty nie będziesz zadowolony, że nasz elektryczny ciągnik rozwiązuje Twój 
problem z przemieszczaniem ładunków.

Niezawodność maszyn. Nasz charakterystyczny Power Pusher® i cała gama produktów 
zostały zaprojektowane i wyprodukowane w Wielkiej Brytanii przez nasz specjalistyczny 
zespół i jesteśmy barzdo dumni z naszego wysokiego standardu jakości. Wszystkie nasze 
maszyny posiadają certyfikat  i są zbudowane w sposób zapewniający niezawodność i 
trwałość.

Świetna obsługa klienta. Jesteśmy doświadczoną, przyjazną grupą. Chcemy mieć 
pewność, że masz wszystko, czego potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać możliwości 
swojego elektrycznego ciągnika, od instrukcji obsługi po pomocne wskazówki dotyczące 
cykli ładowania baterii. Jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać.

W celu otrzymania wyceny, opowiedz nam o swoim problemie z przemieszczaniem 
ładunków na stronie: nu-starmhl.pl/zapytaj


