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РЪЧНО ВОДИМИ ВЛЕКАЧИ

С помощта на ръчно водимите влекачи ТEM, серии ”Mini”, ”Standard” и ”Max”, може 
с лекота да бъдат придвижвани, да се маневрира и да бъдат позиционирани 
колички и платформи, включени в технологичния процес на производството. 

В зависимост от модела влекачите имат капацитет за теглене на товар от 3500 до 
75000кг. Придвижването се осъществява по равни повърхности в цеховите 
помещения. Може да бъде осъществяван и междуцехов транспорт на материали и 
изделия по твърди и меки настилки с подходящи за съответните условия гуми. 
Чрез използването на специализирани прикачни елементи може да се 
осъществява и придвижването на големи възли и агрегати до различни точки на 
технологичните линии.

Ръчно водимите влекачи ТEM притежават проста конструкция и са лесни за 
техническо обслужване. Отличават се с лекота на управлението и с висока 
маневреност.  Съобразени са и отговарят на изискванията за безопасност на EN 
ISO 3691-1:2015.

 TEM /MXX X 



ГРУПИ  РЪЧНОВОДИМИ ВЛЕКАЧИ ТЕМ

ТEM3.5/ М1  до 3 500 кг              240 кг ........   полезен товар: собствено тегло: 

ТEM5.0/ М1  до 5 000 кг              430 кг ........  полезен товар: собствено тегло:  

ТEM7.5 /М1 до 7 500 кг              600 кг .... ....   полезен товар:  собствено тегло: 

Серия Mini 

ТEM10/ М2  до 10 000 кг           1040 кг ........   полезен товар: собствено тегло: 

ТEM12/ М2  до 12 000 кг           1200 кг ........   полезен товар: собствено тегло: 

ТEM15 /М2  до 15 000 кг           1520 кг ........   полезен товар: собствено тегло: 

ТEM18 /М2  до 18 000 кг           1740 кг ........   полезен товар: собствено тегло: 

Серия Standard

ТEM20/ М3  до 20 000 кг           2040 кг ........   полезен товар: собствено тегло: 

ТEM25/ М3  до 25 000 кг           2480 кг ........   полезен товар: собствено тегло: 

ТEM30 /М3  до 30 000 кг           2900 кг ........   полезен товар: собствено тегло: 

ТEM35 /М3  до 35 000 кг           3510 кг ........   полезен товар: собствено тегло: 

ТEM40 /М3  до 40 000 кг           4000 кг ........   полезен товар: собствено тегло: 

ТEM45 /М3  до 45 000 кг           4500 кг ........   полезен товар: собствено тегло: 

ТEMXX /М3  до 75 000 кг ........   полезен товар:

Серия Max

ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ TEM

Скорост от 0 до 5 км/час
Модификация на влекачи съгласно специфичните изисквания на клиента: -
преодоляване на наклони;  вид и размер на теглича;  хидравлично или ръчно 
позициониране на теглич в зависимост от конкретните условия;  вид и размер 
на използваните гуми;  вид и размер на използваната батерия

Окомплектоване на влекача със:
- ;специализирана платформа в зависимост от теглото и размера на товара
- .подходяща мобилна или стационарна зарядна станция

собствено тегло:  в зави-
симост от техническите 
изисквания
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1 Конзол (ръкохватка за управление)

2 Мост управляем, с панта за завъртане

3 Табло с индикатори, ключ за управ-
ление на вериги (КОВ), ПА (прекъсвач 
авариен), щепсел за зареждане

4 Табло електрическо и ел. инсталация 
(импулсен регулатор PGDT – Curtiss 
Wright)

5 Батерия: от 6V/240 Ah до 40V/400 Ah (в 
зависимост от модела на влекача), без 
свободен електролит

6 Шаси – заваряема конструкция

ОБЩО УСТРОЙСТВО

1 5 7 82 3 4 6

12

11

10

7 Електродвигател АС (асинхронен), 
необслужваем, куплиран към мост 
двигателен (диференциален) с две 
колела SE (супер-еластик)

8 Теглич (поръчва се в зависимост от 
вида на тегления товар – ябълкови-
ден, щифт теглич и т.н.)

9 Гума с джанта - комплект (2 бр.)

10  Колело управляемо, ØXXX mm (разме-
ри в зависимост от модела на влекача) 

11  Ръчен щепсел

12  Лост за конзол (поз. 1)

1 5234 3

1  Бутон за защита на водача

2  Клаксон (звуков алармен 
сигнал)

3  Бутон за избор на посока 
на движение и скорост

4  Избор на скорост на движе-
ние (пълзяща / нормална) 

5  Бутон за включване и из-
ключване

КОНЗОЛ (РЪКОХВАТКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ)



до 7 5 т

2 5%-

0-5 км/ч

ИНДУСТРИАЛНА
ЛОГИСТИКА 

БОЛНИЦИИНТЕГРИРАНИ 
ЛОГИСТИЧНИ И 

ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ЖЕЛЕЗОПЪТНИ
ГАРИ

АЕРОГАРИ

до 75 000 кг



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

TEМ 3.5 / TEМ 5.0 / TEМ 7.5  ("Mini" серия)

Производител

Модел ТЕМ 3.5 ТЕМ 5 ТЕМ 7.5

Макс. придвижван товар kg 3 500 5 000 7 500

Вид задвижване
електрическо

(акум. батерия)

Водач

лост с управ-
ляващ конзол

Гуми SE - супереластик SE - супереластик SE - супереластик

Брой колела: предни / задни (задвижвани) 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Подемно устройство без без без

Габаритни размери:

 - дължина mm 1100 1200 1300

 - ширина mm 750 750 750

 - (с изправен лост)височина mm 1000 1160 1200

mm 1560 1560 1560

Макс. ( )скорост на движение с товар / без товар km/h 5 / 5 5 / 5 5 / 5

Теглителна сила daN 75 105 155

Преодоляван наклон % 5 3 3

Собствена маса вкл. ( акум. батерия) kg

Размер на предната гума mm Ø160 Ø180 Ø180

Размер на задните гуми mm Ø376 / 15х4,5-8   Ø376 / 15х4,5-8   Ø376 / 15х4,5-8   

Междуосие (колесна база) mm 725 825 925

Колея (задна) mm 612 612 612

Просвет (клиренс) mm 85 85 85

Електромагнитна спирачка Nm 12 12 24

Тип акумулаторна батерия AGM AGM панцерна

Б напрежение / капацитет при 5 ч. разряд атерия: V/Ah 2х12 /  60 2х12 /  60 2х12 / 100

Мощност на електродвигателя (60 мин) kW 1,2 1,5 1,7

Управление на скоростите имп. регулатор

Променлива скорост от 0,1 до 5 км/ч безстепенно

ИТМ-Продукт

Общи характеристики

Размери

Експлоатационни характеристики

Шаси

Задвижване

електрическо
(акум. батерия)

електрическо
(акум. батерия)

Вид на управлението

стоящ (пеш) стоящ (пеш) стоящ (пеш)

"Mini"Серия "Mini" "Mini"

Радиус на завиване (минимален)

 лост с управ-
ляващ конзол

 лост с управ-
ляващ конзол

210           240 390           430 490           600

имп. регулатор

безстепенно

имп. регулатор

безстепенно



kg 10 000 12 000

mm ~1480 ~1500

mm 1103 1103

mm 1350 1350

mm 1560 1560

km/h 5 / 5 5 / 5

daN 210 250

% 2 2

kg 1040 1200

mm Ø180 Ø180

mm Ø376 / 15х4,5-8 Ø376 / 15х4,5-8

mm 1175 1175

mm 980 980

mm 85 85

Nm 32 32

панцерна

V/Ah 8х6 / 200

kW 6,5 6,5

импулсен регулатор

безстепенно

8х6 / 200

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

TEМ 10 / TEМ 12  ("Standard" серия)

1 / 2 1 / 2

без без

ИТМ-Продукт

ТЕМ 10 ТЕМ 12

"Standard" "Standard"

Производител

Модел

Макс. придвижван товар

Вид задвижване

Водач

Гуми

Брой колела: предни / задни (задвижвани)

Подемно устройство

Габаритни размери:

 - дължина 

 - ширина 

 - (с изправен лост)височина 

Макс. ( )скорост на движение с товар / без товар

Теглителна сила

Преодоляван наклон

Собствена маса вкл. ( акум. батерия)

Размер на предната гума

Размер на задните гуми

Междуосие (колесна база)

Колея (задна)

Просвет (клиренс)

Електромагнитна спирачка

Тип акумулаторна батерия

Б напрежение / капацитет при 5 ч. разряд атерия: 

Мощност на електродвигателя (60 мин)

Управление на скоростите

Променлива скорост от 0,1 до 5 км/ч

Общи характеристики

Размери

Експлоатационни характеристики

Шаси

Задвижване

Вид на управлението

Серия

Радиус на завиване (минимален)

електрическо
(акум. батерия)

лост с управ-
ляващ конзол

SE - супереластик

стоящ (пеш)

електрическо
(акум. батерия)

лост с управ-
ляващ конзол

SE - супереластик

стоящ (пеш)

панцерна

импулсен регулатор

безстепенно



ТЕМ 15 ТЕМ 18

"Standard" "Standard"

ИТМ-Продукт

kg 15 000 18 000

1 / 2 1 / 2

без без

~1500 ~1500

1103 1103

1350 1350

1560 1560

5 / 5 5 / 5

315 315

3 3

1520 1740

Ø180 Ø180

Ø376 / 15х4,5-8 Ø376 / 15х4,5-8

1175 1175

980 980

85 85

32 32

8х6 / 240

6,5 6,5

8х6 / 240

mm

mm

mm

mm

km/h

daN

%

kg

mm

mm

mm

mm

mm

Nm

V/Ah

kW

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

TEМ 15 / TEМ 18  ("Standard" серия)

Производител

Модел

Макс. придвижван товар

Вид задвижване

Водач

Гуми

Брой колела: предни / задни (задвижвани)

Подемно устройство

Габаритни размери:

 - дължина 

 - ширина 

 - (с изправен лост)височина 

Макс. ( )скорост на движение с товар / без товар

Теглителна сила

Преодоляван наклон

Собствена маса вкл. ( акум. батерия)

Размер на предната гума

Размер на задните гуми

Междуосие (колесна база)

Колея (задна)

Просвет (клиренс)

Електромагнитна спирачка

Тип акумулаторна батерия

Б напрежение / капацитет при 5 ч. разряд атерия: 

Мощност на електродвигателя (60 мин)

Управление на скоростите

Променлива скорост от 0,1 до 5 км/ч

Общи характеристики

Размери

Експлоатационни характеристики

Шаси

Задвижване

Вид на управлението

Серия

Радиус на завиване (минимален)

електрическо
(акум. батерия)

лост с управ-
ляващ конзол

SE - супереластик

стоящ (пеш)

електрическо
(акум. батерия)

лост с управ-
ляващ конзол

SE - супереластик

стоящ (пеш)

панцерна

импулсен регулатор

безстепенно

панцерна

импулсен регулатор

безстепенно



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

TEМ 20 / TEМ 25  ("Max" серия)

ИТМ-Продукт

kg

1 / 2 1 / 2

без без

20 000 25 000

ТЕМ 20 ТЕМ 25

"Max" "Max"

~1610 ~1620

1000 1000

1350 1350

1410 1410

5 / 5 5 / 5

415 520

3 3

2040 2480

Ø180 Ø180

Ø417 / 16х6-8

1175 1175

825 825

85 85

65 65

8х6 / 240

8 8

8х6 / 240

Ø417 / 16х6-8

mm

mm

mm

mm

km/h

daN

%

kg

mm

mm

mm

mm

mm

Nm

V/Ah

kW

Производител

Модел

Макс. придвижван товар

Вид задвижване

Водач

Гуми

Брой колела: предни / задни (задвижвани)

Подемно устройство

Габаритни размери:

 - дължина 

 - ширина 

 - (с изправен лост)височина 

Макс. ( )скорост на движение с товар / без товар

Теглителна сила

Преодоляван наклон

Собствена маса вкл. ( акум. батерия)

Размер на предната гума

Размер на задните гуми

Междуосие (колесна база)

Колея (задна)

Просвет (клиренс)

Електромагнитна спирачка

Тип акумулаторна батерия

Б напрежение / капацитет при 5 ч. разряд атерия: 

Мощност на електродвигателя (60 мин)

Управление на скоростите

Променлива скорост от 0,1 до 5 км/ч

Общи характеристики

Размери

Експлоатационни характеристики

Шаси

Задвижване

Вид на управлението

Серия

Радиус на завиване (минимален)

електрическо
(акум. батерия)

лост с управ-
ляващ конзол

SE - супереластик

стоящ (пеш)

електрическо
(акум. батерия)

лост с управ-
ляващ конзол

SE - супереластик

стоящ (пеш)

панцерна

импулсен регулатор

безстепенно

панцерна

импулсен регулатор

безстепенно



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

TEМ 30 / TEМ 35  ("Max" серия)

30 000 35 000

ТЕМ 30 ТЕМ 35

"Max" "Max"

ИТМ-Продукт

kg

1 / 2 1 / 2

без без

~1640 ~1640

1103 1103

1350 1350

1440 1440

5 / 5 5 / 5

625 730

3 3

2900 3510

Ø200 Ø200

Ø417 / 16х6-8

1175 1175

825 825

85 85

65 65

8х6 / 200

8 8

8х6 / 240

Ø417 / 16х6-8

mm

mm

mm

mm

km/h

daN

%

kg

mm

mm

mm

mm

mm

Nm

V/Ah

kW

Производител

Модел

Макс. придвижван товар

Вид задвижване

Водач

Гуми

Брой колела: предни / задни (задвижвани)

Подемно устройство

Габаритни размери:

 - дължина 

 - ширина 

 - (с изправен лост)височина 

Макс. ( )скорост на движение с товар / без товар

Теглителна сила

Преодоляван наклон

Собствена маса вкл. ( акум. батерия)

Размер на предната гума

Размер на задните гуми

Междуосие (колесна база)

Колея (задна)

Просвет (клиренс)

Електромагнитна спирачка

Тип акумулаторна батерия

Б напрежение / капацитет при 5 ч. разряд атерия: 

Мощност на електродвигателя (60 мин)

Управление на скоростите

Променлива скорост от 0,1 до 5 км/ч

Общи характеристики

Размери

Експлоатационни характеристики

Шаси

Задвижване

Вид на управлението

Серия

Радиус на завиване (минимален)

електрическо
(акум. батерия)

лост с управ-
ляващ конзол

SE - супереластик

стоящ (пеш)

електрическо
(акум. батерия)

лост с управ-
ляващ конзол

SE - супереластик

стоящ (пеш)

панцерна

импулсен регулатор

безстепенно

панцерна

импулсен регулатор

безстепенно



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

TEМ 40 / TEМ 45  ("Max" серия)

"Max" "Max"

ИТМ-Продукт

kg

1 / 2 1 / 2

без без

40 000 45 000

~1700 ~1700

1185 1185

1350 1350

1610 1610

5 / 5 5 / 5

835 940

2 2

4000 4500

Ø230 Ø230

Ø583 / 23х9-10

1175 1175

980 980

85 85

32 32

48 / 400

10 10

48 / 400

Ø583 / 23х9-10

mm

mm

mm

mm

km/h

daN

%

kg

mm

mm

mm

mm

mm

Nm

V/Ah

kW

ТЕМ 40 ТЕМ 45

Производител

Модел

Макс. придвижван товар

Вид задвижване

Водач

Гуми

Брой колела: предни / задни (задвижвани)

Подемно устройство

Габаритни размери:

 - дължина 

 - ширина 

 - (с изправен лост)височина 

Макс. ( )скорост на движение с товар / без товар

Теглителна сила

Преодоляван наклон

Собствена маса вкл. ( акум. батерия)

Размер на предната гума

Размер на задните гуми

Междуосие (колесна база)

Колея (задна)

Просвет (клиренс)

Електромагнитна спирачка

Тип акумулаторна батерия

Б напрежение / капацитет при 5 ч. разряд атерия: 

Мощност на електродвигателя (60 мин)

Управление на скоростите

Променлива скорост от 0,1 до 5 км/ч

Общи характеристики

Размери

Експлоатационни характеристики

Шаси

Задвижване

Вид на управлението

Серия

Радиус на завиване (минимален)

електрическо
(акум. батерия)

лост с управ-
ляващ конзол

SE - супереластик

стоящ (пеш)

електрическо
(акум. батерия)

лост с управ-
ляващ конзол

SE - супереластик

стоящ (пеш)

панцерна

импулсен регулатор

безстепенно

панцерна

импулсен регулатор

безстепенно



ИТМ Продукт ЕООД, ул. "Батак" 6, гр. Пазарджик 4400, България
тел: +359 34 444959, факс: +359 34 444904, E-mail: office@itmproduct.com,  itmproduct@abv.bg

www.itmproduct.com
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