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NIEUWS 

                          Almere, Nederland 9 Januari 2023 

                

Meer productiviteit en lagere kosten: de nieuwe Cat® 

zit stapelaars 

 
Bijschrift: Hier zie je de Cat® Lift Trucks NSS20N2(I) 

 

Met de nieuwe zit stapelaars biedt Cat® Lift Trucks bedrijven een nieuwe kijk op intern transport. De Cat® 

NSS16-20N2(I)-serie biedt een productiviteitsverhogend en kostenbesparend alternatief voor intensieve in- 

en uitslagwerkzaamheden en intern transport. 

 

De stapelaars blinken uit door hun comfort en ergonomische bediening, wat vooral zal worden gewaardeerd 

door drukke medewerkers, die op hun lange werkdagen grote afstanden moeten afleggen. De compacte 

afmetingen, grote wendbaarheid en de ongekende hefhoogte - tot 7 meter ! - verhogen de opslagdichtheid 

in het magazijn. Deze kenmerken geven uw output een enorme boost.  

 

Deze flexibele magazijntrucks, met hefcapaciteiten van 1,6 en 2,0 ton, kunnen in allerlei omgevingen 

worden ingezet, veelal in fabrieken en distributiecentra. Ze vormen een kosteneffectief en ruimtebesparend 

alternatief voor reachtrucks of platform stapelaars. 

 

Benut uw magazijnruimte beter en kostenefficiënter  

 

Cat zit stapelaars doen niet onder voor veel reachtrucks als het om heffen gaat en zijn daarnaast 

wendbaarder in kleinere ruimtes. De operationele kosten zijn ook lager.  

 

https://www.catlifttruck.com/nl/nss16-20n2i-sit-stackers
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Vergeleken met platform stapelaars zijn zit stapelaars sneller, compacter en kunnen ze veel hoger heffen. 

Ook hoeft de bestuurder niet te stoppen om het platform of de zijsteunen uit- of in te klappen.  

 

Dankzij de ongekende hefhoogte en de compacte afmetingen kunt u werken met smallere gangpaden en 

hogere magazijnstellingen. Zware lasten kunnen hoger worden weggezet, dankzij de hoge restcapaciteit. 

Deze restcapaciteit kan worden vergroot door gebruik te maken van zijstabilisatoren (optie) en door een 

automatische rijsnelheidsbegrenzing bij hoog heffen. Met deze functionaliteiten kunt u het beschikbare 

vloeroppervlak en magazijnruimte nog beter benutten.  

 

Werk sneller en efficiënter dan ooit 

Bestuurders kunnen snel door smalle gangpaden rijden, omdat zij zich veilig en beschermd weten door de 

robuuste structuur van de truck. Automatische stabiliteitshulpmiddelen, zoals de regeling van de 

bochtsnelheid, passen de snelheden aan op de taken, zodat er snel en veilig gewerkt kan worden.  

 

Verbeteringen in de aandrijving en de hydraulische- en besturingssystemen zorgen - samen met de 

controllers - ervoor dat elke actie snel en soepel wordt uitgevoerd. De positioneel verstelbare armsteunen 

brengen het ergonomische mini-stuurwiel en de hydraulische vingertophendels binnen handbereik. 

Kostbare werktijd wordt bespaard door het gelijktijdig kunnen bedienen van mast en vorken, versnellen of 

vertragen en het gebruiken van de zijstabilisatoren. 

 

Ergonomie en comfort kregen in de ontwerpfase prioriteit om stress, inspanning en vermoeidheid te 

minimaliseren. De bestuurder kan genieten van een comfortabele, verstelbare geveerde stoel en volop 

ruimte in een stille, trillingsarme cabine. De gedempte overgangen van de mast en de zachte eindstop 

dragen bij aan een positieve gebruikerservaring door geluid en trillingen verder te verminderen. Voor extra 

comfort kunt u kiezen uit opties als een elektrisch verstelbare vloerhoogte. 

 

Twee van de vier Cat zit stapelaars beschikken over een vrije heffing voor meer bodemvrijheid. Dit kan ook 

worden benut voor het transport van twee pallets tegelijk; de ene pallet op de steunpoten en de andere op 

de vorken.  

 

Voor non-stop productiviteit, maximale efficiency en winst, kunt u bij elk model kiezen voor Li-ion batterijen 

in plaats van loodzuur batterijen. Er is ook een brede serie accessoires beschikbaar om de trucks verder 

op de toepassing af te kunnen stemmen. Zo kunt u kiezen uit meerdere bestuurder-ondersteunende zaken 

voor zowel meer productiviteit als veiligheid. Deze zijn vooral welkom in retailomgevingen (bv. doe-het-zelf 

zaken), waarbij klanten, personeel en heftruckverkeer in dezelfde ruimte komen. 

 

Voor meer informatie over Cat® hef- en magazijntrucks en onze diensten, ga naar www.catlifttruck.com. 

Bekijk ze in actie op https://www.catlifttruck.com/videos en volg het nieuws op LinkedIn, Facebook en 

Twitter 

 

Contact 

Voor meer informatie neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Cat heftrucks dealer (Cat lift trucks dealer) 

of: Monica Escutia, Director Marketing Communications 

Tel +31 615907135, email info@catliftruck.com, web www.catlifttruck.com 

https://www.catlifttruck.com/nl
https://www.catlifttruck.com/videos
https://www.linkedin.com/company/11699611
https://www.facebook.com/pages/Cat-Lift-Trucks-EAME/195136380521332
https://twitter.com/CatliftruckEAME
http://www.catlifttruck.com/dealers
mailto:Monica.Escutia@logisnext.eu
https://www.catlifttruck.com/nl

