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Stap in en verlaag de kosten met de Cat® instaande stapelaars  
 

Overweeg eens om over te stappen op een totaal ander soort stapelaar. Eentje waarmee door het 

slimme ontwerp de productiviteit en ruimtebenutting verbeterd worden en de bedrijfskosten lager 

uitvallen; Cat® Lift Trucks introduceert de nieuwe serie NSR12-20N2(I) instaande stapelaars. 

 

Hogere opslagdichtheid en sneller werken  

 

Vergeleken met een conventionele stapelaar, biedt een instaande versie interessante voordelen op 

het gebied van ruimte- en kostenbesparing. Ten eerste is een grotere voorraaddichtheid mogelijk, 

waardoor de kostbare magazijnruimte efficiënter benut wordt. Door de compactere afmetingen en 

de hogere hefcapaciteit (tot 7 meter) kunt u met smallere gangpaden en hogere stellingen werken. 

Met de optionele zijstabilisatoren wordt de restcapaciteit verder vergroot, waardoor u ook 

zwaardere lasten op elke hoogte kunt wegzetten. 

 

Cat instaande stapelaars zijn compacter en wendbaarder dan een platform stapelaar en 

verplaatsen zich sneller door smalle gangpaden. Er hoeft niet meer te worden gestopt om een 

platform of zijsteunen op of neer te klappen. De geavanceerde aandrijving, hydraulische functies, 

besturing en stabiliteitssystemen maken elke taak makkelijker. Uw medewerkers kunnen vol 

zelfvertrouwen op hoge snelheid werken dankzij het perfecte zicht rondom, de beschermde 

bestuurderscabine en de automatische veiligheidssystemen.  

 

Uw bestuurders zijn in controle 

 

Het ergonomische en comfortabele ontwerp zorgt voor tevreden bestuurders, prestaties en 

productiviteit. Onze ingenieurs hebben nogmaals bewezen waarom onze stapelaars al jarenlang 

tot de wereldwijde top behoren.  

 

De bestuurderscabine van deze nieuwe generatie magazijntrucks is vrij van trillingen, stil en men 

kan gemakkelijk in- en uitstappen. Alle bedieningselementen zijn ergonomisch ontworpen om 

stress, spanning en vermoeidheid te minimaliseren, terwijl de maximale precisie zorgt voor een 

snellere uitvoering van de taken. De volledig verstelbare console biedt  verschillende rijposities, 

afhankelijk van rijrichting en bestuurder.  

De besturingselementen op de armsteun maken een gelijktijdige bediening van rij- en hydraulische 

functies mogelijk. 

 

 

 



 
Een efficiëntere vloot  

 

Door al deze voordelen kunnen bestuurders hun werk in kortere tijd gedaan krijgen. U heeft dus 

minder personeel en magazijntrucks nodig. De veelzijdigheid van de instaande stapelaars zorgt 

simpelweg voor een kleinere vloot. Zo is hun hefcapaciteit bijvoorbeeld vergelijkbaar met veel 

reachtrucks, maar dan tegen lagere kosten. Ook kunnen ze in kleinere ruimtes werken. Naast in- 

en uitslag en orderverzamelen, kunnen ze ook worden ingezet voor intern transport over zowel 

lange als korte afstanden. 

 

U heeft de keuze uit 6 modellen met hefcapaciteiten van 1.0, 1.6 of 2.0 ton. Er zijn versies met een 

initiële lift voor een nog grotere bodemvrijheid bij het werken op hellingen en oneffen vloeren. Deze 

kunnen ook worden gebruikt om twee pallets tegelijkertijd te vervoeren; één pallet op de wielarmen 

en één op de vorken. Daarnaast is er een uitgebreide keuze aan opties. 

 

De trucks kunnen worden geleverd met loodzuur batterijen of volledig geïntegreerde Li-ion 

batterijen. Li-ion technologie verbetert de prestaties en maakt snel (tussentijds) opladen mogelijk 

voor continu gebruik. Batterijwissels zijn niet meer nodig.  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. 

 

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 

M: +31 615907135, email info@catliftruck.com of web www.catlifttruck.com 
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