
NPP16-20N2(R)(E) / NPP16PD, NPV/NPF20-25N3, NPV20PD,  
NPR20N, NPS20N

ZARİF & GÜÇLÜ
AKÜLÜ TRANSPALETLER
1,6 - 2,5 ton



DEPONUZA 
ESNEKLİK 
KAZANDIRIN
Sorunsuz ve verimli yatay taşımanın depo 
elleçleme işlemlerinizin vazgeçilmez bir parçası 
olduğunu düşünüyorsanız, bu Cat® akülü palet 
taşıyıcılar serisi sizin için idealdir.

Güçlü ve programlanabilir AC motorları temelinde 
oluşturulmuş olan bu taşıyıcılar, kısa ileri geri 
hareketlerden uzun mesafelere kadar neredeyse tüm 
yatay elleçlemeye  uygun modeller ve seçenekler 
sunmaktadır.

     
 (ton)  (km/s)

NPP16N2 1.6 Yaya Kumandalı 6.0

NPP18N2 1.8 Yaya Kumandalı 6.0

NPP20N2 2.0 Yaya Kumandalı 6.0

NPP16PD 1.6 Yaya Kumandalı 6.0

NPP20N2R 2.0 Yaya Kumandalı / 6.0 
  Platformlu Modeller

NPP20N2E 2.0 Yaya Kumandalı 6.0

NPV20N3 2.0 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5*

NPV25N3 2.5 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5*

NPF20N3R 2.0 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5*

NPF25N3R 2.5 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5*

NPF20N3S 2.0 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5*

NPF25N3S 2.5 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5*

NPV20PD 2.0 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5*

NPR20N 2.0 Ayakta Kullanılan Modeller 11.0

NPS20N 2.0 Binicili Modeller 11.0

(* Seçenek)

SEÇİLEBİLECEK 11 MODEL

Model Kapasite  Tipi Maks. Hız 
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İŞLETİMDE TEMEL FAYDALARI

‘Yaya’ ve ‘platform’ forkliftleri, 
operatörü forklifte ve palet yüküne 
neredeyse dikişsiz bir şekilde 
bağlantılandıran ve hassas ve sezgisel 
kontrollere sahip olan akıllıca 
tasarlanmış yönlendirme kolları ile 
kontrol edilir. Ayakta kumanda edilen ve 
oturaklı modellerde, ergonomik operatör 
bölmesinde hassas kontrol için aynı 
zamanda konforlu ve kullanımı kolay 
olan kontrol konsolları bulunmaktadır.

Bu sistemler, forklifte sorunsuz kontrol 
edilebilirlik hissi vererek operatörün ve 
civardaki diğer personelin güvenliğini 
arttırır ve ayrıca çatallara, yüke ve raf 
sistemine kazara hasar verilmesini 
önlemeye yardımcı olur.

Yaya, platform, ayakta ve oturarak 
kumanda edilen model yelpazesiyle Cat 
elektrikli forklift ürün gamı maksimum 
seçenek ve çok yönlülük sunar.

İÇİNDEKİLER  SAYFA

GİRİŞ  4
ZARİF VE GÜÇLÜ

NPP16-20N2(R)(E) / NPP16PD 6
YAYA KUMANDALI

NPV/NPF20-25N3 8
PLATFORMLU

NPV20PD 10
PLATFORM ÇİFT PALET

NPR20N 11
AYAKTA KULLANILAN

NPS20N 12
BİNİCİLİ MODELLER

KOLAY SERVİS ERİŞİMİ   13

BAYİ SERVİSLERİ  14



ZARİF VE GÜÇLÜ

AC gücü ve esnekliği kapsayan yumuşak kompakt dış 
hatlara sahip taşıyıcı aralığı

AC tahrikli motorlar yüklüyken 
bile mükemmel çekiş ve rampa 
performansı sağlar.
Neredeyse hiç bakım 
gerektirmezler ve geleneksel DC 
motorlarla karşılaştırıldığında 
düşük bir enerji tüketimine 
sahiptirler.

Taşıyıcılar, programlanabilir 
elektronik kontrolör sayesinde 
uygulama gereksinimlerine göre 
ayarlanabilirken, entegre arıza teşhis 
monitörü, taşıyıcının verimli olarak 
çalışma süresinin en üst seviyeye 
çıkarılmasını sağlar.

Verimli rejeneratif frenleme, fren 
aşınmasını ve bakımını azaltmaya 
yardımcı olur.  

Şasi tasarımları, kapladıkları küçük 
alan sayesinde dar alanlarda ve kısa 
veya uzun mesafelerde manevra 
kabiliyeti açısından dengeyi arttırır.

Kumanda kollu modellerde ilave bir 
güvenlik sağlamak açısından çeşitli 
durumlara özel frenleme sistemleri 
bulunmaktadır:(kumanda kolu serbest 
bırakıldığında; kumanda kolu tümüyle 
kaldırıldığında veya indirildiğinde; 
hareket yönü değiştirilirken; 
hızlandırıcıyı serbest bırakırken; bir 
rampada dururken.)

Ayrıca, belirtilen yumuşak konturlar 
sadece zarif olmakla kalmayıp, tüm 
bileşenlere kolay ulaşım sağlama ve 
temel bakım süresini en aza indirme 
özellikleriyle fonksiyonel ve 
dayanıklıdır.

Çoğu taşıyıcıda bulunan soğuk 
depolama modifikasyonu sayesinde bu 
Cat Lift Truck akülü palet taşıyıcı 
serisi, oldukça çeşitli günlük yükleme-
boşaltma ve taşıma uygulamalarının 
zorluklarını karşılama yeteneğine 
sahiptir.
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(Üst sol uzakta 
gösterilen)
Devrim niteliğindeki 
ProRide+ sistemi, 
NPF20N3R gibi 
platform modellerinde 
çekişi, sönümlemeyi ve 
stabiliteyi optimize eder.

NPP16-20N2 yükleme, 
boşaltma idealdir.

NPP16PD yaya çift 
palet taşıyıcı, iki paleti 
aynı anda taşıyarak 
verimliliği artırır.

Bu NPV20N3 de dahil 
olmak üzere dar alanlarda 
bile atik olan NPV/NPF 
yelpazesi, pazarın en 
kısa ağır hizmet tipi palet 
forkliftini içermektedir.

NPR20N ayakta 
kullanılan taşıyıcı kısa bir 
dönüş çapı ve optimum 
sürücü koruması sunar.

NPS20N oturarak 
yönetilen taşıyıcı uzun 
mesafeler içindir ve 
sürücü için optimum 
ergonomi sağlar.

(Ana resim)
NPP16-20N2 ve 
diğer dar çalışma 
alanları idealdir.



NPP16-20N2(R)(E) / NPP16PD

YAYA KUMANDALI

ETKIN YÜKLEME, BOŞALTMA VE 
TAŞIMA UYGULAMALARI IÇIN IDEALDIR

Yaya kumandalı palet elleçleme ayak 
işlerinin çoğunun üstesinden gelen, NPP 
aralığı güven veren ve uygulama üretkenliğini 
arttıran endüstri lideri performansı ile hem 
yatay hareketler hem de yükleme/boşaltma 
için idealdir.

Operatörler güncellenmiş kumanda kolları 
ile birlikte çabuk hızlanma ve kusursuz sürüş 
kontrolüne en son modellerin zahmetsiz 
konforundan hoşlanacaklardır. Filo yöneticileri 
dayanıklı, su geçirmez yapı ve düşük 
çalıştırma maliyetlerinden memnun 
kalacaklardır. Bakım personeli kritik 
bileşenlere hızlı ve kolay erişim ve akü 
sökmeden şarj etme seçeneği gibi 
özelliklerine bayılacaktır.

Ve sağlık ve güvenlik denetmenleri tekerlek 
düzeni birleşik süspansiyonun ekstra 
sağlamlığından ve ekstra yumuşak elleçleme 
için taşıyıcıyı yavaşlatma seçeneğinden 
hoşlanacaklardır.

NPP16N2 hafif elleçleme işleri için ideal bir 
çok yönlü makinedir ve ara kat zeminlerinde 
kullanılabilecek veya yük taşıtının arkasında 
taşınabilecek kadar küçüktür.

NPP18N2 ve NPP20N2 ağır yükler ve 
yoğun çalışma için daha büyük bir kapasite.

NPP20N2R, uzun mesafe sürüş yaparken, 
ara sıra kullanım için katlanabilir bir platform 
ile donatılmıştır. NPP20N2R’nin geniş 
platformu, konforlu bir sürüş için süspansiyon 
ile birlikte, binilmesi kolaydır ve iyi bir zemin 
temizliği sağlar.

NPP20N2E minimum fiziksel zorlama ile 
öğelerin yüklenmesi ve boşaltılması için 
ergonomik pozisyon sağlayan kaldırma çatalları 
(735 mm yüksekliğe sahip) ile donatılmıştır.

Çift palet taşıyıcı, NPP16PD, daha geniş 
geçiş alanına ihtiyaç duymadan daha yüksek 
verimlilik için iki paleti aynı anda (diğerinin 
üstünde) taşıyabilir. Ayarlama çeki kolu 
operatörün makineyle birlikte yürümesine 
olanak sağlar ve görünürlüğü artırır. 

ÖZELLİK  
LİSTESİNİ İNDiRİN

https://www.catlifttruck.com/downloads/npp16-20n2re


7

     
 (ton)  (km/s)

NPP16N2 1.6 Yaya Kumandalı 6.0 24 / 150-250

NPP18N2 1.8 Yaya Kumandalı 6.0 24 / 250

NPP20N2 2.0 Yaya Kumandalı 6.0 24 / 250-375

NPP16PD 1.6 Yaya Kumandalı 6.0 24/150-230

NPP20N2R 2.0 Yaya Kumandalı / 6.0 24 / 250-375 
  Ayakta Kullanılan Modeller

NPP20N2E 2.0 Yaya Kumandalı 6.0 24 / 150

SEÇİLEBİLECEK 6 MODEL

MODEL  KAPASITE  TİPİ MAKS. HIZ   VOLT/AS

(Solda gösterilmiştir) 
NPP20N2E kaldırma 
çatallı (735 mm 
yükseklik).

(aşağıdaki) Aşağı 
katlanan platforma sahip 
NPP16N2, NPP18N2, 
NPP20N2, NPP20N2E, 
NPP20N2R ve 
NPP16PD.

OPSİYONLAR
• Palet giriş/çıkış silindirleri
• Yük geri desteği  
• Saat ölçerli çok fonksiyonlu ekran
• -35°C derecenin altındaki ortamlar için 

soğuk depo modifikasyonu sınıf III
• Şunlar için donanım: A4-boyutlu liste 

braketi, bilgisayar rafı, şişe tutucu ve kalem 
tutucu (150Ah akülü NPP16N2 hariç)

• Büyük kaldırma/indirme kolları
• Tek yük tekerlekleri (NPP16N2 üzerinde 

standart)
• Dahili akü şarj cihazı (NPP20N2R hariç)



NPV/NPF20-25N3

PLATFORMLU 
MODELLER

     
 (ton)  (km/s)

NPV20N3 2.0 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5* 24 / 2221-600

NPV25N3 2.5 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5* 24 / 2221-600

NPF20N3R 2.0 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5* 24 / 2221-600

NPF25N3R 2.5 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5* 24 / 2221-600

NPF20N3S 2.0 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5* 24 / 2221-600

NPF25N3S 2.5 Platformlu Modeller 10.0 / 12.5* 24 / 2221-600

(* Seçenek)
1) Li-on kapasitesini gösterir : Kurşun Asit Akü 240 Ah 

6 MODELDEN SEÇİM ;

MODEL  KAPASITE  TİPİ MAKS. HIZ VOLT/AS

YÜKLEME/BOŞALTMA, KISA VEYA UZUN 
TAŞIMALAR VE HATTA SİPARİŞİ 
HAZIRLAMADAKİ ZORLUKLARA 
İNOVATİF CEVAPLAR SUNAR.

NPV/NPF platform tipi elektrikli forkliftler, 
sınıfında en üstün üretkenliği ve konforu 
sunarken başlıca mühendislik ve tasarım 
ilerlemeleri, koşullar ne olursa olsun hızlı, 
güvenilir ve güvenli bir operasyon sağlar. Eşi 
benzeri olmayan çözümlerin arasında kaygan, 
ıslak veya düzensiz yüzeylerde ve viraj alırken 
çekişi, sönümlemeyi ve stabiliteyi aynı anda 
artıran ProRide+ sistemi bulunmaktadır. 
Kullanıcı dostu kontroller ve bir dizi sürüş 
teknolojisi seçeneği ile sınıfında lider emPower 
ergonomik yeke kafası, hızlı, hassas ve 
kontrollü hareket sağlar.

Katlanabilir veya sabit platformlarda, 2,0 
veya 2,5 tonluk yük kapasiteleri ve üç farklı 
şasi uzunluğu seçimi sunan modeller 
mevcuttur. Ayrıca akü kullanımı için Li-ion veya 
kurşun asit akülerle donatılabilirler. 

Yukarı kaldırılabilen/aşağı indirilebilen 
koruyucu barlar içeren NPV20N3 ve NPV25N3 
katlanır platform versiyonları, bir dizi yükleme, 
boşaltma, çapraz yükleme ve dahili taşıma 
görevlerinde uzmandır. Operatör ayağını 
platform dışına attığında güvenlik için otomatik 
yavaşlama/durma fonksiyonu da dahil olmak 
üzere arkadan girişli sabit platformlu 
versiyonlar NPF20N3R ve NPF25N3R, benzer 
bir şekilde çok yönlüdür. Yandan girişli sabit 
platformlu versiyonlar NPF20N3S ve 
NPF25N3S, esasen dahili taşıma ve sipariş 

hazırlama görevleri için uygundur. Her ne kadar 
tüm NPV ve NPF modelleri konforlu 
sönümlemeye sahip olsa da, sabit platformlar 
ayrıca operatörün ağırlığı ve tercihine bağlı 
olarak opsiyonel elektrikli ayarlama sunar. 
 
İÇERDİĞİ OPSİYONLAR:
• Li-ion veya kurşun-asit akü
• Elektrikli direksiyon (sabit platformda 

standart; katlanır platformda opsiyon)
• Yönlendirme koluyla sürüş (katlanır 

platformlu modeller)
• Yüksek sürüş hızı
• Etkin Patinaj Azaltma
• Çok fonksiyonlu ekran
• Yük sırtlığı
• Akü kilidinin hızlı açılması
• Akü silindirleri
 

* Komple opsiyonlar listesi için lütfen size 
en yakın bayi ile iletişim kurun.

ÖZELLİK  
LİSTESİNİ İNDiRİN

https://www.catlifttruck.com/downloads/npv20-25n3npf20-25n3rs
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(Ana resim)
NPF20N3R, standart olarak elektrikli Konfor 
Direksiyonla birlikte bu ürün yelpazesinde 
sınıfının en iyisi emPower ergonomik 
yönlendirme koluna (resmi ekleyin) sahiptir.

(Üstten bakıldığında)
Yönlendirme seçenekleri arasında bu 
NPV20N3’de görüldüğü üzere kısa 
yönlendirme koluna sahip yönlendirme kolu 
tipinde elektrikli sistem yer almaktadır.

Bu ürün portföyü, rampalarda daha kolay 
çalışmak için pazarda lider bir kaldırma 
yüksekliğine (220 mm) ve bu NPF20N3R’deki 
yönlendirme kolunda olduğu gibi bir direksiyon 
teknolojileri seçeneğine sahiptir.

NPF20/25N3S modelleri esasen dahili taşıma 
ve sipariş hazırlama görevleri için uygundur.



NPV20PD

PLATFORM 
ÇİFT PALET

     
 (ton)  (km/s)

NPV20PD 2.0 Platformlu Modeller 10.0/12.5* 24/220-400 

BİNİCİLİ MODELLER

MODEL  KAPASITE  TIPI MAKS. HIZ VOLT/AS

GEREKLİ HAREKET SAYISINI YARIYA 
İNDİRİN.

Katlanabilir platformlu NPV20PD çift palet 
taşıyıcı, iki paleti aynı anda (biri diğerinin 
üstünde) taşıyarak zaman kazandırır. 

Yükleme rampasında çift istifleme ve gelen 
veya giden yükleri kısa, orta veya uzun 
mesafelerde taşımak için mükemmeldir. 

Küçük ikili direk ileri doğru görünürlüğü 
iyileştirir ve iki kaldırma yüksekliği sunar: 1,6 ve 
2,0 metre. Her bir çatal seti 1,0 ton taşıyıp, 
toplamda 2,0 tonluk yükleme kapasitesi sunulur.

Bunun ötesindeki ergonomi ve güvenlik 
özellikleri, hidrolik sürtünme gücü sistemi ve geri 
yatma karşıtı işlev ile birlikte beş noktalı  
şasiyi içerir.

(* Opsiyonel)

ÖZELLİK  
LİSTESİNİ İNDiRİN

https://www.catlifttruck.com/downloads/npv20pd
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NPR20N

BİNİCİLİ MODELLER

DEPONUZDAKİ UZUN MESAFELİ YANAL 
TAŞIMALAR İÇİN TASARLANMIŞTIR.
Güçlü, ergonomik ve servisi kolay NPR20 
uyarı ışıkları, sürüş yönü göstergesi, saat 
ölçer ve akü şarj göstergesini içeren ve 
operatörü sürekli bilgilendiren bir konsol 
ekranına sahiptir.

Elektronik direksiyon sistemi, dar şasi 
genişliği ve hız, hızlanma ve rejeneratif fren 
etkinleştirme hız ve uygulama her uygulamada 
etkili ve güvenli elleçleme gibi 
programlanabilir fonksiyonlarla birleşmiştir.

Ergonomik tasarımlı kumanda konsolu 
verimlilik ve güvenlik konusunda yardımcı 
olan gerilimsiz ve kusursuz çalışmayı 
güçlendirir.

     
 (ton)  (km/s)

NPR20N 2.0 Binicili Modeller 12.0 24 / 375-465 

BİNİCİLİ MODELLER 

MODEL  KAPASITE  TIPI MAKS. HIZ VOLT/AS

OPSİYONLAR
•  Soğuk depo modifikasyonları
•  Özelleştirilmiş yan plakalar
•  Geniş çeşitlilikte çatal boyutları
•  Palet giriş ve çıkış silindirleri
•  Arttırılmış çatal uzunluğu 1450-2350 mm
•  Tahrik tekerleği seçeneği
•  Tersine çevrilmiş dönüş yönü

(Soldan gösterilmiştir)
NPR20N oturarak 
kullanılan taşıyıcı sürücü 
için optimum koruma 
sağlar ve kısa dönüş çapı 
sayesinde dar alanlarda 
çalışmak ve orta/uzun 
mesafelerde ileri geri 
hareketler için idealdir.

ÖZELLİK  
LİSTESİNİ İNDiRİN

https://www.catlifttruck.com/downloads/npr20n


NPS20N

BİNİCİLİ 
MODELLER

Binicili Modeller NPS20N uzun mesafeli 
depo taşımalarında mükemmel malzeme 
elleçleme kapasitesi ve sürücü için optimum 
ergonomi sağlar.

     
 (ton)  (km/s)

NPS20N 2.0 Binicili Modeller 11.0 24 / 375-500

BİNİCİLİ MODELLER

MODEL  KAPASITE  TIPI MAKS. HIZ VOLT/AS

ÖZELLİK  
LİSTESİNİ İNDiRİN

https://www.catlifttruck.com/downloads/nps20n
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(Soldan saat yönünde 
gösterilmiştir)
Kolay servis erişimi.
Akü kapakları sıvı 
kontrolü için açılır.
Arıza kodu diyagnozu 
hızlı servis rutinlerine 
yardımcı olur.

AKÜLÜ TRANSPALET SERİSİ KOLAY 
BAKIM VE SERVİS İÇİN 
TASARLANMIŞTIR.
Tüm taşıyıcılar tüm bileşenlere hızlı erişim için  
kolaylıkla açılan paneller ve kapaklar gibi 
NPS20N’de döner koltuğa sahiptir.

Güçlü AC tahrik motorları bakım 
gerektirmese de, tümleşik diyagnostik zorunlu 
servis aksaklık süresini minimize etmek için 
taşıyıcı performansını izler.

Akü değişimi de hızlı ve kolay olup 
NPP16PD, NPV20PD ve NPV/NPF 
forkliftlerimizdeki lityum-iyon seçeneğini 
seçmeniz halinde değişime gerek kalmaması 
da mümkündür. Lityum iyon akü araçta kalır ve 
kesintisiz çalışma için kısa molalar sırasında 
hızlı bir şekilde şarj edilebilir.

Satıcınız işleminize uyan en etkili yöntemi 
tavsiye edebilir. 

Bakım programları ve diğer servis işlemleri 
aşağıdaki sayfalarda ana hatlarıyla  
gösterilmiştir.

TÜM MODELLER

KOLAY SERVİS 
ERİŞİMİ



BAYİ SERVİS ERİŞİMİ

Nerde yerleşik olursanız olun, yaptınız iş ne kadar zor olursa olsun, yerel bir Cat Lift Trucks 
bayiliği ve ihtiyaçlarınıza karşılık verecek kendisini müşteri memnuniyetine adamış güvenilir 
bir müşteri desteği bulacaksınız. Mükemmel sonuçlar elde etmek için bayiliğinizle yakın bir 
şekilde ortaklık halinde çalıştırmak Cat donanımınızı her zaman optimum verimlilik ile çalışır 
vaziyette tutacaktır.

Satış sonrası servis
Özel aletler ve dikkatle seçilen 

servis öğeleri stoku içeren tam 
donanımlı servis araçları, filonuza en 
iyi kalitede bakımı sunmaya hazırdır.

Muayene ve servis işlemlerinin 
en yüksek profesyonel standartlarla 
yerine getirildiğinden emin olmak için 
iyi eğitimli ve kendisini işine adamış 
teknisyenler tarafından en son teknik 
bilgiler ve orijinal parçalar kullanılarak 
güçlendirilmiştir.

Bakım programları
Programlarımız müşterilerimize hızlı 
ve profesyonel bir hizmet sunarken 
doğru maliyet bilgileri ve çalışma 
harcamaları üzerinde tam kontrol verir.

Eğitimli fabrika forklift teknisyenleri 
tarafından yürütülen zamanında 
yapılan bakımlar, arıza sürelerini 
asgari düzeye indirirken ekipman 
ömrünü de uzatır. Bayiniz size uygun 
bir bakım programı önermekten mutlu 
olacaktır.

Nakit akışınıza uygun mali 
seçenekler
Cat forklift bayiniz vergi açısından en 
verimli şekilde ekipman maliyetlerini 
çalışma ömrüne yaymak kesin 
alım, mali kiralama ve kiralama 
sözleşmeleri dahil geniş yelpazeli mali 
seçenekler sunabilir.

Filo yönetimi
Yararlanmayı geliştirmek için 
malzeme elleçleme ve filonuzu 
yeniden düzenleme maliyetlerinizi 
tanımlayabilir, kontrol edebilir ve 
düşürebiliriz.

Ulusal ve çok uluslu çalışmalar 
yapan müşterilerimiz için Cat forklift 
bayiniz, servis kontratları, eğitim ve 
güvenlik programları, filo denetimleri 
ve uygulama incelemeleri, merkezi 
faturalandırma gibi maliyet analizi ve 
raporlama ile işinize daha fazla fayda 
sağlayabilir.

Parça işlemleri
Güncel üretim modelleri için daha 
yüksek olmak üzere  Belçika’da 
bulunan merkez tesisimizden %96 
tam seri, ilk seçim olarak endüstrideki 
en yüksek parça bulunabilirliğini 
sunuyoruz. 

Bize güvenin
Tüm organizasyonumuz çalışmanızı 
sorunsuz ve karlı tutmak için 
zahmetsiz ve etkili servis sağlayacak 
şekilde donanmıştır.
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Cat elektrikli palet taşıyıcıları veya diğer geniş kapsamlı aralığımız 
hakkında bilgi edinmek için lütfen Cat forklift bayinizle irtibata geçin veya 
www.catlifttruck.com adresini ziyaret edin.
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Malzeme taşıma ekipmanlarından hangisine ihtiyacınız 
ne olursa olsun, küresel Cat forklift bayii ağımız, size 
uygun çözüm sağlayacak şekilde donatılmıştır.

Bayii ağımızı seçme, geliştirme ve destekleme 
konusunda yaptığımız sürekli yatırımlar sayesinde 
yalnızca iyi donanıma değil, aynı zamanda en iyi 
servis, danışmanlık ve sektörel desteği de alırsınız.

VİDEOLARI  
İZLEYİN

UYGULAMAMIZI 
İNDİRİN

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

