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De namen Caterpillar en Cat kunnen wereldwijd bogen op een hoge, kwalitatieve merkenbekendheid. De
Cat producten, die bekend staan om hun kwaliteit en doelgerichte inzetbaarheid, omvatten grondverzet- en
bouwmachines, hef- en magazijntrucks, motoren en generatorsystemen. Daarnaast draagt een uitgebreide
(vak)kleding- en schoeisellijn in hoge mate bij aan een positieve merkenbekendheid bij een breed publiek.
®

Onze heftrucks worden reeds meer dan zestig jaar ontworpen en gebouwd volgens onze strenge normen voor industriële
toepassingen.
Afgestemd op de wensen van de veeleisende gebruikersmarkt die dag in – dag uit onder de meest extreme omstandigheden moet kunnen vertrouwen op onze machines.
We gaan echter nog een stap verder. Doordat we ons er terdege van bewust zijn dat bij de inzet van intern transportmachines de prijs/prestatieverhouding een cruciale rol speelt, zijn onze onderzoek- en ontwikkelingssystemen voortdurend
gericht op de toepassing van innovatieve technieken teneinde onze afnemers steeds betere prestaties en lagere onderhoudsintervallen te kunnen bieden.
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Wereldwijd netwerk, lokale service
Dagelijks wordt door ons dealernetwerk advies gegeven voor tal van intern transport inzetsituaties en zorgen duizenden
monteurs voor vakkundige service en onderhoud van de machines in meer dan 70 landen in Europa, het Midden-Oosten
en Afrika.
Daarbij maken wij deel uit van een netwerk van ondernemingen in de VS, Finland, Japan en Singapore zodat we
tevens in staat zijn om wereldwijd strategische oplossingen te coördineren.
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Cat Lift Trucks kende de problematiek van ons bedrijf en
reageerde met efﬁciënte oplossingen voor ons intern transport.
We waren bijzonder verrast door de kwaliteit van de trucks, de
adviezen voor inzet, het ondersteunende dienstenpakket en last
but not least de scherpe totaalprijs van het te leveren materieel.
Onze ervaringen zijn dusdanig dat ik eenieder Cat Lift Trucks
kan aanbevelen.
Logistiek manager internationaal bedrijf

Internationale overeenkomsten
Dankzij onze uitgebreide internationale overeenkomsten kunnen we uw behoefte op het gebied
van intern transportmachines wereldwijd vanuit
een aanspreekpunt invullen.
Ons uitgebreide dealernetwerk levert en
onderhoudt het gehele truckpark en realiseert
doordachte oplossingen voor optimalisatie van de
interne goederenstroom. Hierbij is kostenbeheersing altijd de insteek, alleen door de inzet
van de juiste machine op de juiste plaats kan
maximaal resultaat worden verkregen en gaan de
kosten navenant omlaag.
Teneinde bovenstaande te kunnen effectueren
werken we continu aan opleiding en ondersteuning van medewerkers van onze dealers. Dit
stelt hen in staat om binnen de gestelde normen
de hoogst mogelijke service te verlenen.
Onze verkooptrainingen zijn erop gericht om aan
klanten probleemgerichte oplossingen te
adviseren, terwijl de technische trainingen ertoe
leiden dat de monteurs met een minimum aan
truckstilstand onderhoud en reparatie kunnen
uitvoeren.
Besluit u tot de aanschaf van een Cat heftruck,
dan bent u verzekerd van een hechte
samenwerking waarbij optimalisatie van uw
interne goederenstroom – ook na aanschaf –
voorop staat.
Om dit te bereiken kunnen afnemers rekenen op
maximale prestaties van de trucks en vakkundige
support van onze organisatie en het
geautoriseerde dealernetwerk.
Bij elke truck die wordt geleverd is ons doel de
verwachtingen van de klant te overtreffen. Dit
geldt vanzelfsprekend ook voor het pakket aan
toegevoegde waarde als het diensten-pakket,
ﬁnanciering, garantie, onderhoud en onderdelen.

Aan een klant in het Midden-Oosten werden
voor een werkomgeving met gasstoffen explosie-beveiligde Cat heftrucks geleverd. De tot
dan toe gebruikte trucks van andere merken
voldeden niet daar met name de luchtﬁlters
verstopt raakten, waardoor teveel truckuitval.
Teneinde de gestelde doelen te bereiken maken
wij gebruik van ons ‘Onderzoek Intern Transport’,
speciaal opgezet voor het verkrijgen van
informatie over het gebruik van elke afzonderlijke
machine in de praktijk, waardoor inzicht wordt
verkregen in de totale prijs-/prestatieverhouding.
De onderzoekresultaten bepalen voor een groot
deel de inhoud van onze aanbevelingen waarbij
niet uit het oog wordt verloren dat bepaalde
inzetcombinaties soms kunnen worden behouden
of (deels) kunnen worden vervangen door nieuwe
trucks, of met een andere functie kunnen worden
ingezet. Ons doel is het optimaliseren van uw
intern transport.

Een internationaal distributiebedrijf zocht
voor haar vestigingen in Groot - Brittannië en
Nederland een betrouwbare partner voor haar
intern transport en het benodigde onderhoud.
Gekozen werd voor Cat heftrucks door hun
betrouwbare performance in combinatie met
de expertise en faciliteiten van de lokale
Cat-dealers.
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Maatwerk
ﬁnanciering
De juiste trucks op de
juiste plaats
Een juiste, maatwerk ﬁnanciering is een essentieel
onderdeel van de leverings-overeenkomst.
Herﬁnanciering van bestaande machines kunnen
desgewenst hierin worden meegenomen.
Welke vorm van ﬁnanciering u ook kiest – kopen,
leasen met al dan niet operationeel beheer – uw
Cat-dealer zal u graag een op uw bedrijf toegespitste, meest voordelige ﬁnancieringsvorm
voorleggen.
Zoals u van een vooraanstaande leverancier mag
verwachten, voldoen Cat heftrucks aan ruim 95%
van de behoefte op de Europese markt.
Het assortiment heftrucks en magazijntrucks is
ontworpen en gebouwd om binnen de meest
veeleisende werkomgeving betrouwbaar te kunnen
presteren. De kwaliteitsconstructie en innovatief
gebruikerscomfort als bijvoorbeeld het Presence
Detection System (PDS en PDS+) (bij afwezigheid
van de chauffeur schakelt de truck automatisch uit)
geven Cat heftrucks een comfortabele voorsprong.
Bij een vergelijking van alle functies wordt
duidelijk dat slechts weinig fabrikanten van
heftrucks het niveau van onze trucks kunnen
evenaren. Het uitgebreide assortiment stelt ons in
staat u een effectieve oplossing te bieden voor elke
capaciteitsbehoefte.

Een van de grootste havens
ter wereld koos voor Cat
heftrucks vanwege de kwaliteit,
betrouwbaarheid en de
professionele -ondersteuning van
de lokale Cat-dealer waarbij, als
onderdeel van de overeenkomst,
monteurs voor service en
onderhoud permanent aanwezig
zijn om maximale inzet van de
machines te waarborgen.
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Heftrucks met
verbrandings
motoren
Dieseltrucks
Onze dieseltrucks kenmerken zich door een hoge
graad van betrouwbaarheid binnen tal van
toepassingsgebieden. Zelfs onder de meest extreme
omstandigheden zijn ze succesvol inzetbaar.
De technisch geavanceerde motoren bieden een
marktconform prestatieniveau, terwijl iedere truck
qua bedieningsfuncties identiek is uitgerust. Indien
de chauffeur van de ene op de andere truck overstapt
is de ergonomische bediening voor hem of haar
volledig vertrouwd. Als extra bieden wij voor elke
truck een serie aantrekkelijke opties waardoor de
machine geschikt kan worden gemaakt voor elke
speciﬁeke toepassing. Dieseltrucks zijn er in
capaciteiten van 1.5 tot 16.0 ton.

LPG-trucks
LPG-trucks kunnen zowel binnen als buiten voor een
grote variëteit aan werkzaamheden worden ingezet.
Door deze hoge mate van doelmatigheid bieden
LPG-trucks in veel gevallen een aantrekkelijk
alternatief op diesel, niet in de laatste plaats door de
minimale emissie en een aantrekkelijke besparing op
de brandstofkosten. LPG-trucks zijn er in capaciteiten
van 1.5 tot 5.5 ton, uitvoeringen met cushion banden
van 1.5 tot 7.0 ton.

Dieseltrucks: 2.0–10.0 ton hefvermogen

LPG-trucks: 1.5–5.5 ton hefvermogen
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Elektrische
heftrucks en
magazijntrucks

Elektrische heftrucks
Onze complete lijn elektrische heftrucks met luchtof cushionbanden zijn uw garantie voor een veilige
pallethandling of andersoortige lasten. Door de
strenge Europese normen voor binnengebruik
bieden enkele modellen u de mogelijkheid voor
zowel binnen- als buitengebruik.
De krachtige motoren met AC-techniek leveren
hoge prestaties tijdens langdurige werkdagen,
terwijl de onderhoudsinterval tot een minimum
wordt beperkt. Onze trucks zijn gebouwd om te
werken onder veeleisende omstandigheden en
extreme temperaturen. De serie omvat 48 Volts
3- en 4-wiel trucks voor zwaardere inzet en 80
Volts 4-wiel heavy duty trucks. Cat Lift Trucks biedt
u derhalve een complete lijn moderne elektrische
heftrucks voor elke toepassing. Deze trucks zijn er
in capaciteiten van 1,5 tot 5 ton, uitvoering met
cushion banden 1,5 tot 5,5 ton.

Complete lijn magazijntrucks
Van horizontaal transport tot op het hoogste niveau
snel en naukeurig pallets wegzetten of orderverzamelen? Cat Lift Trucks geeft antwoord op elke
behoefte. De machines behoren wereldwijd tot de
modernste en meest betrouwbare en worden door
continu gebruikersonderzoek regelmatig aangepast
aan de wensen van de markt. De door en door

Elektrische trucks: 1.4–5.0 ton hefvermogen

betrouwbare machines kennen een lage
service-interval en zijn ook voor speciale werkomstandigheden leverbaar. Denk bijvoorbeeld aan
koel- en vrieshuizen.
Voor een effectieve inzet op de werkvloer zijn er
pallettrucks en stapelaars in diverse uitvoeringen
als meelopen/meerijden, instaande en inzittende
modellen. Moet de last omhoog dan bieden
(vierweg)reachtrucks. Daarnaast bieden we een
serie trucks voor laag (tot op het tweede niveau),
middelhoog en hoog orderverzamelen.

Power pallettrucks:
1.2–2.5 ton hefvermogen

Tow truck
Op het terrein van ‘interne logistiek’ sterven we
naar het bieden van een grote diversiteit aan
oplossingen. De NTR30-50N2 is bijvoorbeeld een
uitstekende keuze als het gaat om koppel- en
sleepvervoer, vooral in de automotive branche.
Deze truck biedt vele standaard eigenschappen die
de bestuurder voorzien van kwaliteit, en veel
bedieningsgemak.

Stapelaars:
1.0–2.0 ton hefvermogen

Hoe de inrichting van uw magazijn ook is, Cat Lift
Trucks biedt u doeltreffende oplossingen voor
efﬁciënte handling tegen een scherpe prijs/
prestatieverhouding.

Orderverzamelaars: 1.0–2.5 ton

Reach Trucks:
1.4– 2.5 ton hefvermogen

Multiway Reach Trucks:
2.0 en 2.5 ton hefvermogen

Man-up smalle gangentrucks:
1,1–2,0 ton

Tow Truck:
3.0–5,0 ton
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Zekerheid

De vooruitgang de baas
Doordat in alle trucks zoveel mogelijk identieke
onderdelen worden verwerkt, wordt bereikt dat
onderhouds- en servicewerkzaamheden sterk zijn
vereenvoudigd. De zo voor onze trucks
karakteristieke, uniforme bedieningsfuncties zijn
van een hoog ergonomisch niveau waardoor de
chauffeur met elke truck op vertrouwde wijze
efﬁciënt kan presteren. Veiligheid voor chauffeur,
truck en lading is ons credo.
Met betrekking tot het productieproces wordt
voortdurend geïnvesteerd in de modernste
middelen als machines, robotlas- en lasersnijmachines, milieuvriendelijke spuitcabines en
dergelijke. Wij staan hierbij voor consistente
topkwaliteit van het eindproduct met minimale
belasting van het milieu. Kiest u voor een Cat
truck dan bent u naast een kwaliteitsproduct
verzekerd van een solide internationale partner
met oog voor mens en milieu.

Zekerheid
Evenals bij ieder ander voertuig is tijdig
(preventief) onderhoud door vakkundige
monteurs van belang om stilstand te voorkomen
en de levensduur van de trucks te verlengen.
Ons servicenetwerk garandeert u alerte,
professionele ondersteuning met een budgettair
systeem dat leidt tot volledige controle
uwerzijds. Naast het waarborgen van een hoge
rest- of inruilwaarde is onze service erop gericht
om de productiviteit van uw trucks op een zo
hoog mogelijk niveau te houden. Als onderdeel
van de leveringsovereenkomst kunnen daartoe
onderhoudsschema’s worden opgezet die
conform de geldende eisen zijn.

Wij bieden u twee onderhoudssystemen:
Planned Maintenance (PM) en Total
Maintenance & Repair (TM&R). Maakt u van
deze faciliteiten gebruik dan heeft u geen
omkijken meer naar de performance van uw
heftruck(s), dat doen de specialisten van ons
dealernetwerk. U kunt zich hierdoor maximaal
concentreren op uw core business. Met de op
maat gesneden serviceovereenkomst bespaart u
op kosten, worden deze inzichtelijk door het
servicelogboek en bent u verzekerd van een hoge
graad aan service. Ongebruikelijke slijtage of
andere problemen die zich in een vroeg stadium
voordoen worden tijdens de standaard controles
gesignaleerd en afdoende preventief verholpen.
Alleen op deze wijze blijft uw truck in
topconditie.
Alle Cat heftrucks en magazijntrucks hebben
standaard een volledig jaar garantie. Andere
garantiepakketten zijn verkrijgbaar.
Neem contact op met uw locale Cat
heftruckdealer om te vernemen hoe deze
pakketten uw bedrijf kunnen ontzorgen.
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Na de aanschaf
Onze betrokkenheid bij uw intern transport houdt
na de levering niet op. Zo zullen de toegewijde
servicemonteurs van uw dealer ervoor zorgen
dat uw trucks in optimale conditie blijven. Alle
controles en (preventieve) service-werkzaamheden worden professioneel uitgevoerd.
Zij beschikken hiertoe over volledig uitgeruste
servicewagens, voorzien van alle benodigde
materiaal en gereedschap. Het zijn als het ware
rijdende werkplaatsen, waardoor minimale
truckstilstand kan worden gegarandeerd.
Tevens zal de salesmanager met enige
regelmaat met u van gedachten wisselen over de
functionaliteit en inzet van de geleverde
machines. Door deze werkwijze komen
potentiële knelpunten snel in beeld en kan er
adequaat worden gereageerd.

De juiste onderdelen op het
juiste tijdstip
Een naadloze en betrouwbare voorziening van
onderdelen is essentieel om uw trucks optimaal
operationeel te houden. Ons centrale Europese
distributiecentrum voor onderdelen heeft een
oppervlakte van 10.000 m2 en herbergt een
voorraad van ruim 58.000 afzonderlijke
onderdelen. Van hieruit vindt dagelijks de
distributie plaats van de bestellingen van onze
klanten in geheel Europa, Afrika en het MiddenOosten.
Als extra back-up hebben wij tevens online
toegang tot de voorraden van de overige
centrale distributiecentra in de VS, Singapore en
Japan. Door deze unieke en krachtige infrastructuur kunnen wij elk gewenst onderdeel
razendsnel uitleveren. Just in time.

Gebruik onze kennis om uw
bedrijf kracht bij te zetten
Uw vertrouwen waard
Wat uw wensen op het gebied van intern
transport ook mogen zijn, de kans is groot dat
onze ontwikkelingsteams hier reeds over hebben
nagedacht en de oplossingen reeds paraat
hebben of al in de trucks hebben verwerkt.
Bedenk hierbij dat Cat Lift Trucks een
marktgerichte organisatie is, toegespitst op het
leveren van producten en diensten voor intern
transport waarmee onze afnemers full time mee
moeten kunnen scoren.
Heeft u belangstelling voor de effectieve,
werkbare oplossingen van Cat Lift Trucks,
dan kunt u contact opnemen met ons of met
de dichtstbijzijnde dealer. Wij nodigen u uit.
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Wat uw behoefte aan intern transport ook is, ons wereldwijde
dealernetwerk voor Cat-heftrucks biedt altijd de ideale oplossing.
Onze voortdurende investering in selectie, ontwikkeling en
ondersteuning van onze dealers zorgt ervoor dat u niet alleen de
beste machines krijgt, maar ook kunt rekenen op een perfecte service,
uitgekiend advies en optimale ondersteuning.

BEKIJK DE
VIDEOS

DOWNLOAD
ONZE APP

www.catlifttruck.com
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