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Step aan boord: geef uw output en winst een boost met de Cat® 

instaande elektrische pallettrucks 
 

Cat® Lift Trucks heeft het aanbod instaande elektrische pallettrucks verder verbeterd met de 

komst van de NPR20-30N2 serie. Deze nieuwe generatie biedt nog meer productiviteit, 

kostenbesparingen en opslagefficiency. 

 

De trucks zijn bij uitstek geschikt voor snel intern transport van zware en lange lasten, maar 

eigenlijk voelen ze zich thuis bij elke afstand, van korte runs tot lange trajecten. Ze voldoen op 

efficiënte wijze aan elke hoge eis, waaronder het gebruik in ploegendiensten. De belangrijkste 

toepassingen zijn te vinden in productie- en magazijnomgevingen, zoals crossdocking. 

 

Bespaar ruimte en werk sneller 

 

U kunt in smallere gangpaden werken en 10% van het benodigde vloeroppervlak voor andere 

doeleinden gebruiken, mede door de compacte buitenafmetingen. Het ontwerp plaatst de 

bestuurder binnen de truck, zodat de benodigde gangpadbreedte slechts 2.3 meter bedraagt.       

 

Door de compacte afmetingen rijden deze trucks sneller door een krappe ruimte, zonder te hoeven 

stoppen om een platform in- of uit te klappen. Bestuurders voelen zich veilig bij hogere snelheden 

dankzij de grotendeels gesloten en beschermde werkplek. Dat is prettig in drukke distributiecentra, 

waar vele trucks rondrijden om de deadlines te halen. Het perfecte zicht rondom is een ander 

voordeel van een instaande pallettruck. 

 

De automatische snelheidsreductie en stabiliteitssystemen vergroten het zelfvertrouwen verder. De 

geavanceerde aandrijving, progressieve elektrische besturing en de automatische regeling van de 

bochtensnelheid zorgen ervoor dat elke taak sneller en soepeler kan worden uitgevoerd.  

 

Geef uw medewerkers meer  

 

Op alle onderdelen profiteren de nieuwe modellen van de ongeëvenaarde kennis en ervaring van 

de ontwerpers op het gebied van instaande magazijntrucks. Er is een sterke focus op 

gebruikerscomfort en ergonomie, wat bijdraagt om de tevredenheid, prestaties en werksnelheid 

van de bestuurder verder te optimaliseren. 

 



 

Het comfortabele bestuurderscompartiment is stil en trillingsvrij en je kunt er gemakkelijk in- en 

uitstappen. Alle bedieningselementen zijn ergonomisch ontworpen om stress, druk en 

vermoeidheid te minimaliseren en toch snel en precies te kunnen werken.  

 

De stuurconsole kan in meerdere richtingen versteld worden; op en neer, voor- en achterwaarts. 

Zo kunnen meerdere rijposities worden ingesteld, afhankelijk van de rijrichting of de voorkeur van 

een bestuurder.  

 

De verstelbare armsteun ondersteunt de arm en pols van de bestuurder op comfortabele wijze. De 

hand kan zo perfect het gaswiel, vingertophendels en andere elementen tegelijkertijd bedienen.  

 

Verlaag de kosten 

 

Door al deze voordelen kan er meer werk verstouwd worden in minder tijd, met minder trucks en 

minder medewerkers.  Dit helpt om de totale bedrijfskosten verder te verlagen. Bovendien zorgen 

de hoge efficiency, de stevige constructie en het eenvoudige onderhoud voor lagere operationele 

kosten en minder uitvaltijd.  

 

Cat instaande pallettrucks zijn verkrijgbaar met een loodzuurbatterij of volledig geïntegreerde Li-ion 

batterijen. Voordelen van Li-ion zijn onder meer de verbeterde prestaties en de mogelijkheid om 

snel tussentijds op te laden voor een continu inzet zonder batterijwissels. Verder zijn Li-ion 

batterijen efficiënter en bieden ze een langere inzet- en levensduur. Ze hebben nauwelijks 

onderhoud nodig en dus kunt u rekenen op nog lagere bedrijfskosten. 

 

Klanten kunnen kiezen uit twee modellen, met nominale capaciteiten van 2.0 of 3.0 ton. De 

uitrusting kan verder worden uitgebreid met de vele beschikbare opties.  

 

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 (0)36  549 4328, email info@catliftruck.com of web www.catlifttruck.com 
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