PLATFORMPALLETTRUCK
SERIE P2.0-3.0S
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KLEINE RUIMTES. GROOTSE PRESTATIES.
In kleine ruimtes, smalle gangpaden en drukke omgevingen zijn
de nieuwe wendbare Hyster®-platformpallettrucks van de serie
P2.0-3.0S een uitstekende keuze.
Ze bieden indrukwekkende snelheden tot 13 km/u onbeladen en
9,7 km/u beladen*, en dankzij de progressieve snelheidsbegrenzer
kunnen chauffeurs hun ladingen snel en efficiënt verplaatsen. Door het
opklapbare platform wisselt de chauffeur gemakkelijk van meelopen
naar meerijden, wat de productiviteit bevordert. De serie heeft
standaard een vorkhoogte van 85 mm, maar optioneel kan er voor een
vorkhoogte van 75 mm worden gekozen, waardoor de serie P2.0-3.0
ook geschikt is voor lage inrijhoogtes. Op de optionele bredere vorken
kunnen moeiteloos drie europallets overdwars worden verplaatst. Zo
kunt u zonder problemen in zelfs de drukste magazijnen aan de slag.

*Beladen kunnen de trucks van 2,0 en 2,5 ton met een snelheid tot 9,7 km/uur en de truck van 3,0 ton met een snelheid tot 9,1 km/uur rijden.
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EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT
BINNEN HANDBEREIK.
VOLLEDIGE CONTROLE DANKZIJ
DE ERGONOMISCHE DISSELKOP.
Wij geloven dat onze trucks flexibeler moeten
worden, niet uw chauffeurs.
We hebben de afstand tussen de handgreep en
bedieningsknop verkort en de disselkop vernieuwd,
waardoor iedereen productiever kan werken.
(Verkrijgbaar als vaste of optioneel als verstelbare
uitvoering bij het model met opklapbaar platform.)
Verschillende chauffeurs betekent verschillende
instellingen. De optionele verstelbare dissel kan
met de activeringsknop eenvoudig in de optimale
positie worden gezet en dat bespaart kostbare tijd.

LAGERE KOSTEN GEDURENDE
DE LEVENSDUUR. HOGERE
PRODUCTIVITEIT ONDER WERKTIJD.
Minder tijd, kosten en onderhoud. Met de slimme
snelheidsbegrenzers kan de chauffeur voor elke
afzonderlijke toepassing de beste productiviteitsinstellingen
kiezen. Batterijen kunnen snel worden opgeladen
en verwisseld, waardoor de truck zo kort mogelijk
stilstaat. Beter zicht op de vorken verkleint het risico op
schade aan zowel de truck als de goederen. En lange
onderhoudsintervallen van 1000 uur en 24 maanden
garantie bieden gemoedsrust.

WWW.HYSTER.COM
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ZIE HET VERSCHIL.
Het duidelijke, multifunctionele
dashboarddisplay toont alles, van
prestaties en laadtoestand van de
batterij tot status en waarschuwingen.

MEER RUIMTE VOOR MEER COMFORT.
In een hectisch magazijn is er geen ruimte voor fouten.
Daarom hebben we ons chauffeursplatform met
demping vergroot, voor optimaal comfort en een
maximale productiviteit. De hoge, opklapbare armen
bieden meer stabiliteit tijdens het manoeuvreren.
De nauwkeurige elektrische Fly-by-Wire-besturing
minimaliseert vermoeidheid bij de chauffeur, zodat de
productiviteit wordt gemaximaliseerd.
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Verder biedt een chauffeursdetectieschakelaar extra
veiligheid, omdat die ervoor zorgt dat de truck niet zonder
chauffeur kan worden gebruikt. De vernieuwde zijarmen en
de zij- en achterbescherming zijn speciaal ontwikkeld om
de serie P2.0-3.0S nog robuuster te maken.

LITHIUMIONBATTERIJEN.
EFFICIËNTIE IN BEWEGING.

LITHIUMIONBATTERIJEN ZIJN
EFFICIËNTER, OP MEERDERE
MANIEREN.

Lithiumionbatterijen zorgen voor meer
efficiëntie. Ze kunnen snel worden
opgeladen en hoeven niet te worden
gewisseld, en de truck staan minder
lang stil. Ze zijn bovendien volledig
afgedicht en hoeven niet te worden
bijgevuld, waardoor er op onderhoud
wordt bespaard.
Uw kosten worden geminimaliseerd en uw CO2emissies dalen. Lithiumionbatterijen bevatten geen
zware metalen zoals cadmium of kwik en ze stoten
geen gassen uit, zoals loodzuurbatterijen wel doen.
LITHIUMIONBATTERIJ OPLADEN AAN ZIJKANT

WWW.HYSTER.COM
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EEN STAP VERDER.
Kies uit talloze opties om de truck aan uw specifieke
werkzaamheden aan te passen.

OPTIES:
	Verschillende vorklengtes en
-breedtes
	Lithiumionbatterij opladen aan zijkant
Vrijloopfunctie
Hyster lift
Platformlichten
	Werklampenpakket

TWEE VORKHOOGTES

LASTBESCHERMREK

VASTE ACHTERBESCHERMING MET
TOEGANG AAN DE ZIJKANT

VASTE ZIJBESCHERMING MET
TOEGANG AAN DE ACHTERKANT

*Verkrijgbaar op modellen met een vast platform en zij-/achterbescherming.
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Zacht laten zakken van de lading
	Zijdelingse batterijverwijdering
Koelhuis -30 °C
	Ook verkrijgbaar met enkele
lastwielen
	Wisselbed voor batterijwissel
Voetsensor

VOETGANGERSWAAR
-SCHUWINGSLAMPEN (PAL)

VERSTELBARE
SCOOTERBEDIENING*

BETERE PRESTATIES, IN ALLE OPZICHTEN.

Minder afstand tussen
de handgreep en de
bedieningsknoppen.
Vernieuwde zijarm
(beweegt naar boven voor
een hogere productiviteit
en is robuuster voor lagere
onderhoudskosten)

Opgehangen
Motor Drive Unit
(MDU)

Nieuw 200 AH BS-

batterijcompartiment
speciaal voor de
lithiumionbatterij

De grote keuze in

batterijen biedt diverse
energie-opties
Twee vorkhoogtes
(standaard 85 mm en 75
mm met laag profiel voor
wegwerppallets)
en verschillende lengtes

Nieuw platform
(opklapbaar en vast)

Groot capaciteitsbereik
(2,0 tot 3,0 ton)

 C-technologie
A
 rogressieve
P

snelheidsverlaging op
basis van het werkelijke
truckgewicht

Standaard voorzien
van zwaar uitgevoerde
dubbele NDIIThanelastwielen, rollen
met smeerpunten en
afgedichte lagers.

Betere prestaties

door de hydraulische
voedingseenheid met
hogere capaciteit
WWW.HYSTER.COM
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Hyster levert een compleet aanbod
magazijnmachines, trucks met interneverbrandingsmotor of elektromotor,
containertrucks en reachstackers.
Hyster wil veel meer zijn dan alleen
een leverancier van heftrucks.
Wij willen een volledig partnerschap bieden waarbij
we klanten kunnen helpen bij alle aspecten van
materials handling: dat kan professioneel advies over
beheer van uw machinepark, volledig gekwalificeerde
serviceondersteuning of betrouwbare levering van
onderdelen zijn. U kunt altijd rekenen op Hyster.
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