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XD-SERIE CHAUFFEURSCABINE

HOOG
ZICHT
CABINE
Werkomstandigheden en lange
werktijden kunnen zwaar zijn voor
chauffeurs, maar dankzij het slimme
ontwerp houdt de geavanceerde
chauffeurscabine op de Hyster®heftrucks uw chauffeurs comfortabel en
productief te tijdens een dienst.
Uitgerust met een gepantserde bovenruit, gebogen
voor- en achterruiten en stalen deuren met gehard
glas, biedt de chauffeurscabine van Hyster een
uitstekend zicht rondom. Het gebogen en geharde glas
is veel sterker en minder onderhevig aan trillingen en
lawaai dan vlakglas. In tegenstelling tot veel andere
cabines die in de sector worden aangeboden, bevat de
Hyster-cabine rondom krasbestendig glas.
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XD-SERIE CHAUFFEURSCABINE

AANPASBAAR
AAN DE
CHAUFFEURSBEHOEFTEN
Met de grootste cabine-opening in de
sector biedt de Hyster-cabine ruimschoots
genoeg ruimte voor zowel kleine als lange
chauffeurs om gemakkelijk en comfortabel
in en uit de cabine te kunnen stappen.
Eenmaal binnen genieten de chauffeurs
van het comfort van een ruime cabine in
cockpitstijl waardoor alle informatie en
bedieningselementen van de truck binnen
handbereik zijn.
Een zijdelings verschuifbare stoel, exclusief in de sector,
gekoppeld aan een eenvoudig verstelbare stuurkolom
met voetpedaal, stelt de chauffeur in staat om efficiënt
van zichtlijn te veranderen voor een goed zicht op de
vorkpunten, afhankelijk van de last.
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GEÏNTEGREERD PRESTATIEDISPLAY
Een 7 inch full-color geïntegreerd prestatiedisplay geeft de prestatiegegevens van
de heftruck weer in één overzichtelijk overzicht. Dit multifunctionele touchscreen
geeft de chauffeur relevante informatie op een duidelijke manier, biedt
diagnosemogelijkheden aan boord en is eenvoudig te programmeren en aan te
passen aan de verschillende vaardigheidsniveaus van de chauffeur.
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XD-SERIE CHAUFFEURSCABINE

WIJ WETEN WAT
CHAUFFEURSCOMFORT IS
Er worden verschillende stoelconfiguraties
aangeboden die passen bij de voorkeur
van de chauffeur, waaronder mechanischeof luchtvering, een stoffen of vinyl
hoes, lendensteun en geventileerde of
verwarmde stoelen.
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De chauffeurs kunnen verbinding houden en
opgeladen blijven dankzij de 2 USB-poorten
die zich in de bedieningsarm en achter de stoel
bevinden met een AC/DC-stopcontact.
Het airconditioningsysteem kan vooraf worden
ingesteld voor automatische klimaatregeling,
maar kan ook eenvoudig worden aangepast
via het geïntegreerde prestatiedisplay of via het
paneel op de bedieningsarm. De unieke hoog-en achtergeplaatste ventilatieroosters zorgen
voor een directe luchtstroom richting
de chauffeur.
De bedieningsarm is voorzien van een
ergonomisch polskussen en is volledig
aanpasbaar aan de voorkeur van de chauffeur.
Modulair van ontwerp, kan bijna elke
mogelijke configuratie aan en is gemakkelijk te
onderhouden.
De bediening vooruit en achteruit is ook
beschikbaar via de optionele ergonomisch
ontworpen joystick, die in de bedieningsarm kan
worden geïntegreerd voor een eenvoudige en
intuïtieve bediening van de hydraulische functies.

De chauffeurscabine van de XD-serie is standaard
voorzien van vele functies en een groot aantal
andere optionele functies om het comfort en de
productiviteit van de chauffeur te verbeteren.
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