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Trucks met interne-verbrandingsmotor 
2 000 – 3 500 kg

A SERIE H2.0-3.5A
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Hyster heeft voor de nieuwe 
A Serie het productieproces 
enorm verbeterd. Daarmee is 
deze robuuste heftruck geheel 
naar uw wens samen te stellen. 
Helemaal naar de behoeften 
van uw werkomgeving en van 
uw chauffeur. 

De Hyster A Serie wordt daarom geproduceerd 
volgens A+ Logic. Dit betekent dat de serie volledig 
wordt aangepast naar uw wensen.

DE HYSTER A 
SERIE®: DUIDELIJK 
HYSTER, GEBOUWD 
VOOR UW 
TOEPASSING
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De logistieke uitdagingen van uw bedrijf zijn uniek, maar elk bedrijf 
heeft te maken met toenemende productiviteit, hogere kosten en 
personeelstekorten. Bij de keuze van uw intern transport is het 
belangrijk om de trucks uit te rusten met opties die passen bij uw 
werkomgeving en bedrijfsprocessen. 

Daarom kunt u bij ons uw eigen Hyster H2.0-3.5A heftruck samenstellen. Zo beslist u zelf  
over gewenste prestaties van de machine, het comfort voor uw chauffeurs en de vereisten 
vanuit uw bedrijf. Bovendien krijgt u een oplossing die geheel is afgestemd op uw budget, 
omdat u geen functies krijgt die u niet nodig hebt.

LAGE TOTALE COST  
OF OWNERSHIP  
Elke H2.0-3.5A heftruck is standaard 
voorbereid voor het Hyster Tracker™-
telemetriesysteem. In combinatie 
met  het beste brandstofverbruik in 
de industrie, duurzame materialen 
en innovatieve systemen houdt u de 
onderhoudskosten laag.

HOGE PRESTATIES  
EN PRODUCTIVITEIT 
De truck beschikt over de meest 
innovatieve en prestatiebevorderende 
veiligheidsopties. Gemaakt om de 
veiligheid te vergroten voor zowel 
de chauffeurs als voetgangers. 
Deze opties kunnen gecombineerd 
worden met ons innovatieve 
stabiliteitssysteem, dat de chauffeur 
meer vertrouwen geeft en een hogere 
productiviteit biedt.

ONTWORPEN RONDOM  
DE CHAUFFEUR  
Ervaar het zelf  om te geloven. Elk 
detail van de cabine is nauwkeurig 
ontworpen voor optimaal comfort en 
het beste zicht in deze klasse. Zo 
werken uw chauffeurs comfortabel 
en productief  tijdens hun dienst. 



Fysieke uitdagingen van uw chauffeurs vormen geen belemmering 
voor de productiviteit. De H2.0-3.5A serie biedt ergonomie en 
gemak, waardoor zowel grote als kleine chauffeurs tijdens hun 
dienst comfortabel blijven werken. Gemakkelijk in-/uitstappen.  
Elke keer weer. De hele dag.

ONTWORPEN RONDOM DE CHAUFFEUR
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DE HEFTRUCK VAN VANDAAG  
– VOOR DE VEREISTEN VAN MORGEN

GROTE OPSTAPTREDE
Voorzien van een 
comfortabel en stevige 
trede die 65%* groter 
is dan dat van de 
belangrijkste concurrenten.

DYNAMISCHE 
STOELVERSTELLING 
De bestuurdersstoel biedt 
tot 10%* meer voorwaartse 
en achterwaartse afstelling 
voor de stoel dan de 
belangrijkste concurrenten. 
Zo werken zowel grote als 
kleine chauffeurs prettiger.

OPKLAPBARE 
ARMLEUNING 
De stevige armleuning 
biedt de chauffeur 
eenvoudig toegang bij 
het in- en uitstappen. De 
leuning biedt extra comfort 
wanneer die omlaag staat 
tijdens de bediening van 
de truck. 

RUIME CABINE 
De cabine beschikt over 
meer hoofd- en schouder 
ruimte in vergelijking met 
concurrerende trucks*. Zo 
hebben de chauffeurs meer 
bewegingsvrijheid tijdens 
het bedienen van de truck.

GESTROOMLIJNDE 
MOTORKAP 
De chauffeur kan zijn of  
haar been ongeforceerd 
bewegen tijdens het 
instappen. Ook beschikt de 
truck over extra ruimte om 
de trede bij het uitstappen 
te bereiken.

PARKEERREM
De parkeerrem wordt met de 
voet geactiveerd en met de 
hand vrijgegeven. Hierdoor 
werkt deze rem lichter 
dan een handbediende 
parkeerrem, waardoor 
de rug van de chauffeur 
minimaal wordt belast. 

GROTE VLOERRUIMTE 
De cabine van de H2.0-
3.5A heeft tot 16%* meer 
vloerruimte dan die van de 
belangrijkste concurrent. 
Voetruimte is handig 
wanneer de chauffeur veel 
tijd in de truck doorbrengt, 
omdat hij of  zij de voeten 
kan blijven bewegen en 
comfortabel kan werken.

PRAKTISCHE DISPLAY 
Het standaard 
kleurendisplay met 
touchscreen biedt snel en 
gemakkelijk toegang tot 
belangrijke informatie over 
de truck, bijvoorbeeld het 
Tracker™telemetriesysteem 
of  optionele functie zoals 
een weergave van het  
lastgewicht.
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*Ergonomische data in vergelijking tot Linde en Toyota gebaseerd op een 
vergelijkbare specificatie uit 2021.



HOUD DE KOSTEN ONDER CONTROLE

KOOP NIET WAT U NIET  
NODIG HEBT
Start met de basisconfiguratie en 
voeg daarna functies en opties toe 
die aansluiten bij uw werkomgeving 
of  wensen.

BETERE 
BRANDSTOFEFFICIËNTIE 
Of  u nu kiest voor een diesel of  LPG 
variant, u kunt uw brandstofkosten 
en emissie uitstoot aanzienlijk 
verlagen. In vergelijking met de 
belangrijkste concurrenten* scheelt 
dit tot 13% voor de diesel uitvoering 
en 9% met de LPG variant.

TELEMETRIEHARDWARE  
Om op afstand uw machines te 
monitoren en diagnoses te stellen 
kiest u voor Hyster Tracker™. Zo 
regelt u bijvoorbeeld dat er minder 
handmatige controles worden 
uitgevoerd en heeft u volledige inzage 
in de data van de truck. 
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WIST U DAT?

Het verlagen van de kosten, 
een kortere stilstandtijd 
en voldoen aan de service 
verwachtingen zijn drie van de 
zes belangrijkste uitdagingen 
in de supply chain.1 

Verhoogde inzet van de machine 
en een uitdagende werkomgeving 
kunnen leiden tot stilstand.

U hebt machines voor uw intern transport nodig waarop 
u tijdens elke dienst kunt vertrouwen. De serie H2.0-3.5A 
houdt de kosten onder controle. De truck is uitgerust 
met functies die gemaakt zijn om uw onderhoud te 
vereenvoudigen, de brandstofkosten te verlagen en de 
stilstandtijd te reduceren.

Duurzame machines voor intern transport kunnen 
de werktijd, flexibiliteit en prestaties, afgestemd 
op uw werkzaamheden, verbeteren zodat u deze 
uitdagingen het hoofd kunt bieden.
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MINDER ONDERHOUD

KOELING 
De truck is optioneel uit te rusten met een ventilator. 
Deze verandert automatisch, met één druk op de knop, 
regelmatig van richting. Zo wordt vuil uit de radiateur 
verwijderd en blijft de truck koel, terwijl chauffeurs minder 
vaak zelf  vuil hoeven te verwijderen.

HOOGWAARDIGE MATERIALEN EN 
EENVOUDIGE TOEGANG VOOR SERVICE
Er hoeft minder onderhoud te worden uitgevoerd en  
servicemonteurs hoeven minder tijd te besteden aan het 
controleren van de truck.

CONISCHE ROLLAGERS
Conische rollagers in de stuuras zijn gemaakt van 
nodulair staal. Deze vangen schokken beter op en hoeven 
minder vaak gesmeerd te worden in vergelijking met  
gefabriceerde assen met naaldlagers op modellen van de 
belangrijkste concurrent.

MINDER ONDERHOUD
De interval voor het vervangen van de gloeibougies 
van LPG-motoren is verdubbeld ten opzichte van vorige 
modellen. Hierdoor is minder onderhoud nodig. 

1MHI-rapport 2021; https://www.mhi.org/publications/report

*Opmerking: conform de standaardtest EN 16796, die in VDI wordt beschreven. Hierbij 
worden alle waarden voor brandstofverbruik vergeleken die zijn gepubliceerd door 
de volgende in Europa gevestigde fabrikanten. (Linde, STILL, Jungheinrich, Toyota, 
Nissan, Komatsu) Als de fabrikant niet in de lijst staat, dan wordt deze niet in de 
specificatiebladen vermeld.



08

UITZONDERLIJK 
ZICHT

De mogelijkheid om  
de omgeving duidelijk  
te zien is essentieel  
voor chauffeurs.

Duidelijk zicht is zeer belangrijk om 
ongevallen en schade te voorkomen. 

Andere heftrucks, voertuigen, robotica, 
en voetgangers vormen gevaren 
die kunnen worden vermeden door 
uitstekend zicht rondom de truck.



ZICHT NAAR BOVEN
Een dak van zeer sterk 
gelaagd glas biedt volledig 
zicht door het dak bij het 
oppakken en plaatsen 
van ladingen op hoogte. 
Standaard bij de cabine, 
optioneel bij andere 
configuraties.

ZICHT OP DE VORKEN 
Laserpositionering verbetert het zicht en de productiviteit 
van de bestuurder. Hyster biedt deze functie als optie op 
vorkheftrucks als ondersteuning bij hoog heffen of  bij weinig 
licht. Laserpositionering zorgt ervoor dat de chauffeur snel 
en eenvoudig ziet op welke hoogte de vorken zich bevinden 
waardoor schades worden gereduceerd.

ZICHT NAAR VOREN
Met de breedste doorkijk verbetert het nieuwe mastontwerp 
van de A Serie het zicht op de vorkpunten in vergelijking 
met de concurrentie*. Hierdoor hebben  chauffeurs beter 
overzicht over de ladingen en een grotere bewustzijn van de 
omgeving tijdens het rijden.

ZICHT NAAR 
ACHTEREN 
De uitlaat is aan de 
linkerzijde geplaatst, 
waardoor de chauffeur 
beter zicht naar achteren 
heeft als hij tijdens het 
achteruitrijden over zijn 
rechterschouder kijkt.

VERWACHT HOGE PRESTATIES  
EN EEN HOGE PRODUCTIVITEIT
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*Bredere mastdoorkijk vergeleken met de Linde 2.5T 5-cilinder en de Toyota 2.5T Tonero.
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VERGROOT HET VERTROUWEN  
VAN UW HEFTRUCKCHAUFFEURS

OPTIONEEL DYNAMISCH  
STABILITEITSSYSTEEM (DSS)

Het onderhoudsvrije 
stabiliteitssysteem werkt 
samen met de chauffeur 
om best practices toe te 
passen bij het gebruik. Het 
systeem geeft hoorbare en 
zichtbare waarschuwingen 
die via de hardware van het 
telemetriesysteem worden 
opgeslagen. 

OPTIONELE ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN 
VOOR DE CHAUFFEUR

Verschillende ondersteunende 
opties zijn verkrijgbaar die de 
veiligheid van de chauffeur 
vergroten, waarschuwingen 
geven of bijdragen om de 
productiviteit te vergroten.

  Het systeem voor zijdelingse stabiliteit is een 
stuurasbevestiging die ervoor zorgt dat de truck minder 
helt in bochten.

  De tractieregeling bij hoog heffen beperkt de snelheid 
van de truck wanneer het vorkenbord hoger staat dan 
de hoogtedrempelwaarde, om het toepassen van de 
juiste bedrijfsprocedures te stimuleren.*

  De kantelregeling bij hoog heffen beperkt de snelheid 
en het bereik bij kantelen wanneer het vorkenbord hoger 
staat dan de hoogtedrempelwaarde, om het toepassen 
van de juiste bedrijfsprocedures te stimuleren.*

  Het Corner Control System beperkt de snelheid 
tijdens manoeuvreren in bochten, om het toepassen 
van de juiste bedrijfsprocedures te stimuleren. Er zijn 
variabele instellingen beschikbaar die afgestemd 
kunnen worden op de vereisten van de toepassing en 
de ervaring van de chauffeur van de klant.

  De achteruitrijcamera met bijbehorend  
lcd-display helpt om het gebied achter de truck 
in de gaten te houden tijdens het manoeuvreren  
of  van richting veranderen.

  Het geïntegreerde voorwerpdetectiesysteem van 
Hyster is het enige in de industrie en het gebruikt 
infrastructuurloze LiDAR-technologie om de chauffeur 
te waarschuwen als er een voorwerp in de rijbaan 
wordt waargenomen. Waar nodig past het systeem 
automatisch de snelheid van de truck aan en helpt het 
bij het toepassen van de juiste bedrijfsprocedures en 
het handhaven van de productiviteit.

  Het geïntegreerde nabijheidsdetectiesysteem 
kan door de klant worden geconfigureerd om te 
helpen bij het detecteren van andere machines, 
voetgangers en zwaailampen door plaatselijke of  
realtime locatietechnologieën. Waar nodig worden de 
snelheid van de heftruck en de hydraulische functies 
automatisch aangepast om het toepassen van de juiste 
bedrijfsprocedures te stimuleren en de productiviteit 
hoog te houden. 
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*Goed opgeleide heftruckchauffeurs moeten altijd met het vorkenbord omlaag rijden 
(met of  zonder lading). Chauffeurs moeten altijd voorzichtig zijn als ze ladingen 
kantelen op hoogte of tijdens het accelereren (vooruit of  achteruit) bij het verwijderen 
of plaatsen van ladingen hoog in stellingen.
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