
FORKLİFTLER 1.2 - 2,5 TON

DAHA FAZLA 
ÜRETKENLİK



N2 MENZİLLERİ
MODEL KAPASİTE 

(ton)
ŞASİ 

GENİŞLİĞİ  
(mm)

DESTEK AYAKLARI 
ARASINDAKİ MESAFE 

(mm)

MAKS. KALDIRMA 
YÜKSEKLİĞİ

(mm)

PERFORMANS DRIVE-IN RAFLAR 
IÇIN UYGUN

poweRamic MAST 
İLE TAKILMIŞTIR

ÇOK YÖNLÜ 
DIREKSIYON

NR14N2L 1.4 1270 1070 7500 HAFİF     
NR16N2L 1.6 1270 1070 7500 HAFİF   

NR14N2S 1.4 1270 1070 7500 STANDART     
NR14N2HS 1.4 1270 1070 9000 YÜKSEK   
NR16N2S 1.6 1270 1070 7500 STANDART   
NR16N2HS 1.6 1270 1070 9000 YÜKSEK   
NR16N2 1.6 1270 900 7500 STANDART   
NR16N2H 1.6 1270 900 11500 YÜKSEK   
NR16N2C 1.6 1100 900 7500 STANDART   
NR16N2HC 1.6 1100 900 9000 YÜKSEK   
NR20N2H 2.0 1270 900 11500 YÜKSEK   
NR20N2X 2.0 1440 1070 13000 STANDART   
NR25N2X 2.5 1440 1070 11500 STANDART   

NRM20N2 2.0 1734 900 9000 STANDART   
NRM25N2 2.5 1734 900 10000 STANDART   

N3 MENZİLLERİ
MODEL KAPASİTE 

(ton)
ŞASİ 

GENİŞLİĞİ  
(mm)

DESTEK AYAKLARI 
ARASINDAKİ MESAFE 

(mm)

MAKS. KALDIRMA 
YÜKSEKLİĞİ

(mm)

PERFORMANS DRIVE-IN RAFLAR 
IÇIN UYGUN

DİREK TİPİ DÖRT YÖNLÜ 
DIREKSIYON

NR12N3L 1.2 1120 900 6750 HAFİF   TRIPLEX / DTFV  
NR14N3L 1.4 1120 900 7250 HAFİF  TRIPLEX / DTFV  

NR14N3C 1.4 1120 900 8950 HAFİF   DTFV  
NR16N3 1.6 1270 912 8950 STANDART  DTFV  
NR16N3H 1.6 1270 / 1397 903 / 1030 10800 YÜKSEK  DTFV  
NR20N3 2.0 1270 / 1397 903 / 1030 8950 STANDART  DTFV  
NR20N3H 2.0 1270 / 1397 903 / 1030 11500 YÜKSEK  DTFV  
NR20N3HX 2.0 1397 1030 12100 YÜKSEK  DTFV  
NR25N3H 2.5 1397 1030 8950 YÜKSEK  DTFV  

NRM20N3 2.0 1744 / 1498 903 8500 STANDART  DTFV 
NRM25N3 2.5 1744 / 1498 903 9700 STANDART  DTFV 
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KÂRINIZI EN ÜST 
DÜZEYE ÇIKARMAK
Cat® Lift Trucks, işinizi daha kârlı hale getirmek için tasarlanmış çok 
sayıda reach truck seçeneği sunar. Uygulamanız ve ihtiyaçlarınız ne 
olursa olsun.
  
Üretim sonucunuzu artırarak başlıyoruz. Cat® kamyonlar, işin hızlı ve güvenli bir 
şekilde yapılması için yüksek düzeyde güç, performans ve kontrol sunar. Ayrıca, 
sürücünüzden en iyi şekilde yararlanmanız için ergonomik ve rahat bir şekilde 
tasarlanmıştır. 

Aynı zamanda verimlilikleri, dayanıklılıkları ve düşük bakım ihtiyaçları sayesinde 
maliyetlerinizi düşürürler. Kar haneniz yatırımınızın hızlı bir şekilde geri döndüğünü 
gösterecektir.

Yerel uzman Cat forklift bayiniz size mükemmel modeli bulacak ve sağlam bir 
destek imkanı sunacaktır.

İÇİNDEKİLER PAGE

MAKSIMUM SEÇENEK  
- MÜKEMMEL UYGULAMA EŞLEŞMESI IÇIN
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MAKSIMUM SEÇENEK - 
MÜKEMMEL UYGULAMA 
EŞLEŞMESI IÇIN
Seçimi en üst düzeye çıkarmak ve gereksinimlerinizle optimum eşleşmeyi sağlamak 
için, en az 26 hizmet tipi forklift modeli sunuyoruz. Özel dört yönlü 
(sayfa 11) ve çok yönlü (sayfa 10) kamyonların yanı sıra, hafif ve standart/yüksek 
performanslı hizmet tipi forkliftlerden oluşan iki ayrı grubumuz bulunmaktadır:

N2 ve N3 grupları arasında farklı kullanıcılara hitap edebilecek tasarım ve özellik farklılıkları vardır. Hangisini 
seçerseniz seçin, Cat ürün kalitesinden emin olabilirsiniz. Aşağıdaki kılavuz sizi doğru yöne yönlendirmeye 
yardımcı olacaktır, ancak hangisinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeden önce tartmanız gereken 
birçok ek faktör vardır. En iyi tavsiye kaynağı yerel Cat forklift satıcınızdır.

N2 SERİSİ 
PAGE 6

N3 SERİSİ
PAGE 8

NR14-16N2L  
Hafif hizmet tipi forkliftler

NR14-20N2(S)(H)(C)(X)  
hizmet tipi forkliftler

NR12-14N3(L)(C) 
Hafif hizmet tipi forkliftler

NR16-20N3(H)(X)  
hizmet tipi forkliftler
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1
2
3
4

Hizmet tipi forklift operatörüne ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Her vardiyanın çoğunu 
forkliftin sürücü 
koltuğunda geçirir ve 
molalar dışında nadiren 
koltuğu terk eder.

Sayfa  
1’e gidin

Bir vardiya sırasında 
kamyona birçok kez girer 
ve çıkar.

Sayfa  
2’ye gidin

Forklifti vardiya başına 
iki saatten az kullanır.

Sayfa  
3’e gidin

Ayrıca karşı ağırlıklı 
forkliftleri de 
kullanabilir.

Sayfa  
4’e gidin

ULAŞIM KAMYONLARI 
SERIMIZI GÖRÜNTÜLEMEK 

IÇIN TARAYIN

MAKSIMUM SEÇENEK - 
MÜKEMMEL UYGULAMA 
EŞLEŞMESI IÇIN

NR16-20N3(H)(X)  
hizmet tipi forkliftler

(Lütfen bunun sadece bir başlangıç 
olduğunu unutmayın. Uygulamanız 
için doğru forklifti belirlerken çok 
çeşitli diğer hususlar da göz önünde 
bulundurulmalıdır).

N3, sürüş koltuğunda her gün uzun zaman geçiren 
sürücüler için en üst düzeyde konfor ve ergonomi 
sağlar. Özellikler şunlardır: Palm Steering ve çok 
fonksiyonlu joystick, ayarlanabilir kolçaklar üzerinde, 
rahat sürüş pozisyonu ve minimum hareketle kontrol 
için; yüksekte yükleri görüntülerken zorlanmayı en 
aza indirmek için eğilebilir koltuk; sürücüye uyacak 
şekilde elektrikli ayarlanabilir zemin yüksekliği.*

*Eğilebilir koltuk ve ayarlanabilir zemin yüksekliği hafif (L) hizmet tipi forklift modellerinde mevcut değildir.

N2, kısmen daha alçak basamağı ve koltuk 
yüksekliği sayesinde sık sık açılıp kapanma erişimi 
için idealdir. Ayrıca, ayarlanabilir direksiyon tertibatı 
engelsiz giriş/çıkış için kolayca yukarı kaldırılabilir 
ve ardından hızlı bir şekilde istenen konuma geri 
getirilebilir. Ayrıca baştan sona üst düzey ergonomi 
ve konfor sunar.

N2 ve N3 serilerindeki hafif (L) modeller, 
vardiyaların 2 saatten az olduğu durumlarda 
uygun maliyetli bir seçenektir. N3’ün Palm 
Steering ve çok işlevli kumanda kolu ile N2’nin 
geleneksel direksiyon simidi ve parmak ucu 
kontrolleri arasında önemli bir özellik seçimi 
yapılır.

N2 kumandaları ve ekranları Cat denge 
kamyonlarındakilere çok benzer. Geleneksel bir 
direksiyon simidi ve kolçağa monte edilmiş parmak 
ucu hidrolik kontrol ünitesi içerir. Bu tanıdık kurulum, 
sürücünün hem karşı denge hem de hizmet tipi 
forkliftleri kullanması durumunda önemlidir.

Unutmayın...
Seçiminiz ayrıca koridorlarınızın genişliğine, yüklerinizin ağırlığına, kaldırılmaları 
gereken maksimum yüksekliğe ve gereken yedek kapasiteye de bağlı olacaktır. 

Uzman Cat forklift bayiniz, ihtiyaçlarınızı karşılayacak ideal N2 veya 
N3 modelini belirlemeden önce tüm bu değişkenleri ve daha fazlasını 
inceleyecektir.



N2 HİZMET TİPİ 
FORKLİFT SERİLERİ

NR14-20N2(S)(H)(C)(X) 
standart/yüksek performanslı 
hizmet tipi forkliftler

Üretkenliğinizi ve kârınızı en üst 
düzeye çıkarın. Bu seri, operatörleri 
artırılmış performans, sınıfının lideri 
kalıntı kapasiteleri, hassas kontrol ve 
ergonomik tasarım ile güçlendirir.

NR14-16N2L hafif hizmet tipi 
forkliftler

Bir hizmet tipi forklifte çıkın. Hafif 
modeller, Cat hizmet tipi forklift 
avantajlarını daha geniş bir işletme 
yelpazesine taşıyor. 7,5 metreye 
kadar olan yüksekliklerde hafif ve orta 
görevler için.
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Kontrollü performans
Forkliftin ve direk tertibatının yapmış olduğu her hareket 
Responsive Drive System (RDS) tarafından hassas ve doğru 
bir şekilde kontrol edilir. Gerçekleştirilen işlem daha hızlı, 
daha güvenli, daha sorunsuz ve daha konforlu hale gelir.

Otomatik sistemler, viraj alırken veya yükseltilmiş yüklerle 
seyahat ederken güvenlik için sürüş hızını sorunsuz bir 
şekilde ayarlar. İlk kaldırma işleminin üzerindeki erişim hızı 
da azalır.

Progresif direksiyon, tepkiyi ve kontrolü optimize etmek için 
sürüş hızına göre ayarlanır.  

 
 

 

Ergonomi ve konfor
Geniş ve konforlu sürücü bölmesi her boyuttaki kullanıcıyı 
barındırır. Özellikleri şunları içerir:

• Sürücü boyutuna, ağırlığına ve eğimine göre ayarlanabilen 
yüksek konforlu koltuk

•  Astarlı duvarlar ve kullanışlı saklama alanları
•  İleri, yukarı ve çepeçevre net görüş
•  El konumu hususunda seçim şansı tanıyan çentikli direksiyon 

simidi
•  Tamamen ayarlanabilir direksiyon tertibatı - kamyona kolay 

giriş ve çıkış için yukarı kalkar
•  Destekleyici ayarlanabilir kolçak üzerinde parmak ucu hidrolik 

kontroller
•  Elle veya tercih edilmesi durumunda ayakla yön kontrolü 

değiştirme
•  Tamamen renkli, kullanımı kolay, çok işlevli ekran 
*Hafif (L) modellerde değil

Kaldırma kabiliyetleri
poweRamic direklerimiz* geleneksel direklere göre daha 
güçlü, daha dar ve içini görmek daha kolaydır. Bu ürünler 
13 metreye kadar kaldırma olanağı sağlar ve kapasite 
açısından sınıfında liderdir.

Tüm modellerde sürüş ve direk davranışını, dengeyi, 
kaldırma kabiliyetini ve kalan kapasiteyi geliştiriyoruz:
• Sürücü bölmesinin güçlü bir forklift tabanına sağlam bir 

şekilde monte edilmesi
•  Ayarlanabilir boşluk makaraları
•  Geniş tahrik tekerleği
•  Büyük yağ tankı kapasitesi
•  Pasif sallanma kontrolü sistemi
•  Aktif sallanma kontrolü seçeneği*



N3 HİZMET  
TİPİ FORKLİFT  
SERİLERİ

NR16-20N3(H)(X) standart/yüksek 
performanslı hizmet tipi forkliftler

Sürekli üretkenlik ile kârı artırın. Bu kamyonlar, 
sürüş koltuğunda uzun saatler geçirmek için 
ergonomik ve konforlu bir şekilde donatılmıştır.

NR12-14N3(L)(C) 
hafif hizmet tipi forkliftler

Zaman, para ve alandan tasarruf edin. Hafif ve 
kompakt modellerimiz küçük alanlarda manevra 
yapmak için mükemmeldir. 7,25 metreye kadar olan 
yüksekliklerde hafif ve orta görevler için.
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Kaldırma kabiliyetleri
Direk seçenekleri, net görüşle 12,1 metreye kadar kaldırma imkanı sağlar.

Direk Eğim Kontrolü (MTC)** sönümleme sistemi, daha yüksek stabilite ile daha 
hızlı yük taşıma için salınımları %80’e kadar azaltır. 

Eğilebilir direkler, ihtiyaç duyulan koridor genişliğini azaltır ve yüksek 
asansörlerde güvenliği artırır.

Kontrollü performans
Otomatik tahrik hızı azaltma, viraj 
alırken veya yükseltilmiş yüklerle 
seyahat ederken güvenlik için 
yumuşak ayarlamalar yapar.

Otomatik hidrolik hareket kontrolü** 
tüm direk hareketlerinin hızını 
kaldırma yüksekliğine göre optimize 
eder. Her hareket pürüzsüz, sessiz ve 
hassastır. 

Progresif direksiyon, tepkiyi ve 
kontrolü optimize etmek için sürüş 
hızına göre ayarlanır.  
   

Ergonomi ve konfor
Sürücü bölmesi geniş ve konforludur, her boyuttaki kullanıcıya uygundur. 
Özellikleri şunları içerir:

• Mükemmel operatör uyumu için elektrikli ayarlanabilir zemin yüksekliği*
• Eğilebilir koltuk* yüksekte bulunan yüklere bakarken yaşanabilecek gerilimi 

azaltmak için sürücünün ağırlığına göre ayarlanmış 
• Sürücünün vücudunun sürüş yönüne doğru daha kolay dönmesi için konik koltuk 

arkalığı*
•  İleri, yukarı ve çepeçevre net görüş
•  Minimum çaba ve zorlanma ile rahat çalışma için ayarlanabilir yüzer kolçak 

üzerinde Palm Steering
•  Hidrolik kontrol için destekleyici ayarlanabilir kolçak üzerinde çok işlevli 

kumanda kolu (veya isteğe bağlı parmak ucu kolları) 
•  Gaz pedalı vasıtasıyla yönlendirmeye ilişkin bir kumanda
•  Anlaşılması ve okunması kolay ekran 

*Hafif (L) veya kompakt (C) modellerde mevcut değildir
**Modele ve/veya direk seçimine bağlı olarak standart veya isteğe bağlı



ÇOK YÖNLÜ HAREKET 
KABİLİYETLİ REACH TRUCK
NRM20-25N2
Çok yönlü hareket

Cat çok yönlü modeller, N2 hizmet tipi 
forkliftlerin tüm performans ve ergonomik 
avantajlarını barındırmaktadır. (Bkz. sayfa 
6/7.) Bunlara esnek çok yönlü hareket 
özellikleri de dahil edilmiştir.

Dahili eğim işlevli yüksek kaliteli çatal 
konumlandırıcı, bu forkliftlerin ihtiyaç 
duyduğu geniş yayılımı sunar. Standart 
paletlerden son derece uzun yüklere 
kadar her türlü yükü taşımalarına olanak 
sağlar. Bu yüklere borular, kalaslar 
ve kirişler örnek gösterilebilir. Tüm 
tekerleklerin senkronize yönlendirilmesi 
ile birlikte, dar koridorlarda bu tür yüklerin 
taşınması için ideal bir çözüm oluşturur. 

Her yük tekerleğinin bağımsız bir 
direksiyon motoru, kontrolörü ve fren 
sistemi vardır. Yapacağınız işlem ne 
olursa olsun, maksimum manevra 
kabiliyeti, hız ve hassasiyet için her biri 
her iki yönde 360° dönebilir. 

İleri/geri, yanlara, çapraz ve dönel 
harekete ek olarak forkliftlerde bir çevik 
viraj modu bulunur. Bir altıncı mod 
herhangi bir durma yaşamaksızın normal 
ve lateral modlar arasında otomatik  
geçiş sağlar.  
 
 
 
 

N2 hizmet tipi forkliftler ile ortak olmak 
üzere çok yönlü modeller Responsive 
Drive System (RDS) özelliğinden 
faydalanır. Gaz pedalının hızına ve 
hidrolik kumanda hareketine tepki veren 
RDS, değişen ihtiyaçları karşılamak 
amacıyla performans parametrelerini 
sürekli olarak ayarlar. Ayrıca tüm direk 
hareketlerini hızlı ama aynı zamanda 
pürüzsüz, doğru ve kontrollü, yüksek 
stabilite ve minimum sallanma ile 
gerçekleştirir.

Tüm hareketler yüksek 
stabilite ve minimum titreşim 
ile hızlı ve yumuşaktır.

Yüksek kaliteli bir çatal 
yerleştirici, büyük 
çeşitlilikte yükleri 
elleçlemek için geniş 
yayılım sağlar.
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DÖRT YÖNLÜ HAREKET 
KABİLİYETLİ HİZMET TİPİ FORKLİFT
NRM20-25N3
Üretkenlikte yeni bir boyut

Cat dört yönlü modeller, N3 hizmet tipi 
forkliftlerin ergonomik açıdan gelişmiş 
özelliklerini ve kontrollü performans 
özelliklerini paylaşır. (Bkz. sayfa 8/9.) Bu 
özelliklere ek olarak dört yönlü esneklik 
de mevcuttur.

Sürücüler, geniş bir hidrolik çatal 
ayırıcı sayesinde hem normal paletli 
yükleri hem de son derece uzun 
eşyaları elleçleyebilir. Bu, hızlı yön 
değişiklikleriyle çok yönlü ileri, geri 
ve yana hareket için 360 derece 
senkronize direksiyonla birleşir. Sonuç, 
dar koridorlarda bile hızlı manevradır.

Çok işlevli joystick kumandası ve Palm 
Steering aracılığıyla kullanım rahat ama 
hassastır. Kolçak konumları ve zemin 
yüksekliği sürücüye mükemmel uyum 
için ayarlanabilir. Eğilebilir, ağırlığı 
ayarlanmış bir koltuk, yükleri 
 yükseklikte görüntülemenin zorluğunu 
azaltır.

Gerektiğinde tahrik ve hidrolik hızının 
otomatik olarak azaltılması, hızlı, 
sorunsuz ve güvenli çalışma sağlar. 
Direksiyon açısı, kaldırma yüksekliği 
ve yük ağırlığına göre ayarlamalar 
yapılır. Direk eğiminin stabilite arttırma 
kontrolü, direk seçiminize bağlı olarak 
standart veya isteğe bağlıdır.



HER DURUMA UYGUN BİR 
HİZMET TİPİ FORKLİFT
Çok sayıda Cat hizmet tipi 
forklift model seçeneği ile 
uygulamanız için mükemmel olanı 
bulacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Varyantların bir özeti için aşağıdaki 
notlarımıza ve 2. sayfadaki tabloya 
bakınız.

Şasi genişlikleri
• Çoğu modelde 1270 mm

• İki 1,6 tonluk N2 kompakt (C) 
modelinde daha dar (1100 mm)

• N3 hafif (L) ve N3 kompakt (C) 
kamyonlarda daha dar (1120 mm)

• Ekstra yüksek kaldırma (X) N2 
forkliftlerde daha geniş (1440 mm)

• N3 2,5 ton ve ekstra yüksek 
kaldırma (X) 2,0 ton modellerinde 
daha geniş (1397 mm)

• Çok yönlü ve dört yönlü (M) 
kamyonlarda daha geniş 
(1734/1744 mm)

Kaldırma yükseklikleri, nominal 
kapasiteler ve kalan kapasiteler
Sayfa 2, model ve direk seçimine 
bağlı olarak maksimum kaldırma 
yüksekliklerini özetlemektedir. Teknik 
özellik sayfalarımız ayrıntılı direk 
tabloları içerir. Bayiniz size doğru 
nominal kapasite ve direk seçimi 
konusunda tavsiyede bulunacaktır. Bu, 
yük ağırlıklarınız ve raf yükseklikleriniz 
için gerekli artık kapasiteyi vermek 
üzere hesaplanacaktır.

 
 

Seçenekler
Her model, geniş opsiyonel 
ekstralarımız sayesinde kendi özel 
uygulamasına daha da uyarlanabilir. 

Seriler arasında değişiklik gösteren 
listeler için teknik özellik sayfalarımıza 
bakın. Örnekler şunları içerir:

• Önceden ayarlanmış yükseklik seçici
• Şeffaf baş üstü koruyucu tavan
• Monitörlü çatal montajlı kamera
• Teleskopik çatallar
• Yük ağırlık ölçeği
• 360 derece direksiyon

Kompakt 
(C) modeller
Sürmeli raflarda kullanım 
için dar bir tepe koruması ile 
uyarlanabilir. N3 compact, 
ray kılavuzluğu için ekstra 
tekerleklerle de donatılabilir.

Hafif 
(L) modeller
7,5 metre (N2) veya 7,25 metre 
(N3) yüksekliğe kadar hafif ve orta 
görevler için

Yüksek performanslı 
(H) modelleri
Daha ağır yükler ve/veya daha 
yüksek kaldırmalar için. Daha 
sert bir direk ve daha yüksek 
güçlü kaldırma motoru ile 
donatılmıştır.

Ekstra yüksek kaldırma 
(X) modelleri
H’deki gibi ve ekstra denge için 
daha geniş şasi ile.

Straddle 
(S) modelleri
Paleti önce yük ayağı 
yüksekliğinin üzerine kaldırmak 
zorunda kalmadan, yük ayakları 
arasında 1000 mm genişliğe 
kadar paletleri geri çekebilir. 
Raflardaki en alt paletin 
altında bir kirişe gerek yoktur. 
Yük ayaklarını rafın altına 
yerleştirmek yerine, forklift zemin 
seviyesinden kaldırabilir.

Çok yönlü ve dört yönlü 
(M) modelleri
Sayfa 10/11’de açıklanan 
son derece özel çok yönlü 
forkliftler. 



13

EN ZORLU KOŞULLARA 
UYARLANABILIR
Acil çıkış olarak da 
kullanılabilen çarpışmaya 
dayanıklı polikarbonat tavan 
penceresi sayesinde yüksek 
görünürlük

İnce ışın profili ve 
optimize edilmiş cam alanı 
mükemmel 360° görüşe 
katkıda bulunur

Elektrikli ısıtmalı camlar 
buğulanmayı ve yoğuşmayı 
önler

Dışa doğru kavisli kapı 
profili iç mekanı en üst 
düzeye çıkarır Uyumlu aküler: 

620 Ah 
775 Ah
930 Ah

İyi yalıtım, kabini sıcak 
tutmak için daha az enerji 
gerektiği anlamına gelir

Çelik çarpışma koruması 
özellikle kapıya ek koruma 
sağlar

Kabin titreşime karşı 
yalıtılmıştır

Hem kabin hem de gerekli soğuk depo modifikasyonu 
(MODCS) ile donatıldığında, bir hizmet tipi forklift -35°C’ye 
kadar düşük donma sıcaklıklarında güvenilir bir şekilde 
çalışabilir.

Görünürlük
Kabin tasarımı operatörlere güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı 
sağlarken, optimize edilmiş cam alanı sayesinde her yönden 
mükemmel görüş imkanı sunar.

Verimli ısıtma
Sıcaklık kontrollü ısıtma sistemi, ayarlanabilir bir üfleyici hızına ve 
yönlü nozullara sahiptir. Soğuk koşullarda, aksi takdirde kaybolacak 
olan kamyonun kontrol sistemlerinden gelen ısıyı kullanarak 
dışarıdan gelen taze havayı önceden ısıtır. Kabinin tamamen 
yalıtılması için özel bir özen gösterilmiştir. Mükemmel yalıtım, iç 
mekanı ısıtmak için daha az enerji gerektiği anlamına gelir ve bu da 
genel güç tüketimini optimize etmeye yardımcı olur. 

Seçenekler
• Tavan sileceği • Isıtmalı koltuk • İnterkom sistemi



MALİYETLER  
AZALTILIYOR
Erişim kamyonlarımızı sağlam, 
bakımı kolay ve verimli hale 
getirerek toplam işletme 
maliyetinizi (TCO) düşürüyoruz.

Dayanıklı bileşenler ve koruyucu 
tasarım, hasarı ve aşınmayı en aza 
indirir. Uzun servis aralıkları, kolay 
erişim özellikleri ve yerleşik arıza teşhis 
sistemi bakım için harcanan zamanı 
azaltır.
 
Kullanıcı dostu bir ekran, forkliftlerin 
doğru kullanımını ve bakımını 
teşvik eder. PIN kodu tanımlama 
yetkisiz kullanıcıları engellemek için 
kullanılabilir. Performans parametreleri, 
tanımlanan her sürücü için güvenli 
sınırlar belirlemek üzere kişisel olarak 
programlanabilir.  

Tüm bunlar daha az arıza süresi ve 
servis ve onarım işçiliği için daha az 
harcama anlamına gelir.

Enerji tasarruflu motor, pompa ve 
kontrol teknolojimiz de bir başka 
tasarruf unsurudur. Daha da fazla 
verimlilik, çalışma süresi ve akü ömrü 
için lityum iyon (Li-ion*) aküler tercih 
edebilirsiniz. Performansı artırmanın ve 
bakım ihtiyaçlarını en aza indirmenin 
yanı sıra, hızlı fırsat şarjı sağlarlar. Bu, 
akü değişimi olmadan sürekli çalışmaya 
olanak sağlar. 

*Li-ion, N3 hafif/kompakt ve N2 çok 
yönlü hariç tüm forkliftlerde mevcuttur.
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HER YERDE  
BAYİ SERVİSİ
Nerede olursanız olun, yaşadığınız zorluklar ne olursa olsun; yerel Cat çatallı yükleyici bayiniz sizlere yardım etmek için 
yanınızda olacak. Bayilerimizin müşteri destek ve servis ekipleri kendilerini her ihtiyaca cevap vermeye adamışlardır. 
Aşağıdakileri destekleri sağlamak için sizinle ve işletmenizle yakın işbirliği içinde çalışacaklardır:

• İş için doğru araç ve ekipmanlara sahip olmanız
• Araçlarınızın optimum verimlilikte çalışmaya devam ediyor olması
• İşleriniz sonucunda maksimum verim alabilmeniz

Satış sonrası servis
Tam donanımlı servis araçlarımız 
aramalarınıza hızlı bir şekilde cevap 
verecektir. Servis araçlarımız, özel 
aletler ve orijinal parça stokları taşırlar. 
Servis araçlarımızın sürücüleri, en 
güncel teknik bilgi ve birikime sahip, 
iyi eğitimli servis teknisyenleridir. Son 
derece profesyonel denetim, servis ve 
onarım hizmeti alacağınızdan şüpheniz 
olmasın.

Bakım programları
Üretim tesislerimizde eğitim almış 
teknisyenlerimiz tarafından size özel 
planlanmış servis hizmeti ile birlikte 
arıza sürenizi en aza indirgeyecek, 
aracınızın kullanım ömrünü 
artıracağız. Kişiye özel hazırlanmış 
programlarımız, doğru bütçeleme ve 
işletme maliyetleri üzerinde kontrol 

sahibi olmanız konusunda da sizlere 
yardımcı olur. Size uygun bir bakım 
planı hazırlayabiliriz.
 
Finansman seçenekleri
Nakit akışınıza ve diğer koşullara 
uygun birçok finans planı seçeneğimiz 
mevcuttur. Bu seçenekler arasında 
kesin alım, finansal kiralama ve 
araç kiralama sözleşmeleri vardır. 
Araçlarınıza istinaden doğan maliyeti 
kullanım ömürlerine uygun olarak 
vergilendirme açısından en verimli 
şekilde yayabiliriz.

Filo yönetimi
Malzeme taşıma maliyetlerinizi 
izleyebilir, kontrol edebilir ve 
azaltabiliriz. Sonrasında ihtiyaçlarınızı 
daha uygun maliyetli bir şekilde 
karşılayabilmeniz adına filonuzu 
yeniden tasarlayabiliriz. Ulusal veya 

çok uluslu işlemler için tercihe bağlı 
yararlanabileceğiniz avantajlarımız 
arasında hizmet sözleşmeleri, 
eğitim ve güvenlik programları, filo 
denetimleri, uygulama anketleri, 
merkezi faturalandırma, maliyet 
analizi ve raporlama yer almaktadır.

Parça temini
Parça bulunabilirliği, üretkenliği 
korumak için oldukça önem arz eder. 
‘Dolu hat, ilk seçim’ oranımız sektörün 
en iyisidir. Şu anki mevcut oran 
%97’dir. Son modellerimizde ise daha 
yüksektir.

Güvenilir destek
Yetkili bayiliklerimize güvenebilirsiniz. 
Onlar da sizlerin duyduğu 
bu güven karşısında küresel 
organizasyonumuzun sunmuş olduğu 
desteğe, uzmanlığa ve kaynaklara 
güvenebilirler. Birlikte, işletmenizin 
gücüne güç katabilmek için ne 
gerekirse yapacağız.
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İhtiyacınız olan malzeme taşıma ekipmanı ne 
olursa olsun, küresel Cat lift truck satıcıları 
ağımız çözümü sağlamak için donatılmıştır.

Bayi ağımızı seçme, geliştirme ve destekleme 
konusundaki sürekli yatırımımız, yalnızca en 
iyi ekipmanı değil, sektördeki en iyi hizmet, 
tavsiye ve desteği almanızı sağlar.

VİDEOLARI 
İZLEYİN

UYGULAMAMIZI 
İNDİRİN

https://www.catlifttruck.com/videos
https://www.catlifttruck.com/app

