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De vernieuwde Cat® heftrucks met verbrandingsmotor bieden vooral 

een gunstig verbruik en productiviteit - en een lagere uitstoot 
 

Cat® Lift Trucks heeft haar populaire serie 2.0 tot 3.5 ton diesel heftrucks gemoderniseerd met de 

introductie van een geavanceerde Stage V-motor. 

 

Deze heftrucks, vanaf heden aangeduid als de DP20-35N3 serie, beschikken over de modernste 

elektronisch gestuurde motor- en uitlaatgastechnologie. Dat zorgt onder meer voor hoge prestaties 

en een laag brandstofverbruik, evenals lage emissies. Deze laatsten voldoen volledig aan de 

strikte EU-voorschriften. 

 

Lagere Total Cost of Ownership (TCO) 

 

Het ingebouwde waarschuwingssysteem en het eenvoudige onderhoud van de nieuwe motor 

bieden een lange levensduur en een robuuste, duurzame constructie, waardoor Cat® diesel- en 

LPG heftrucks zo rendabel zijn.  

 

Zowel de DP20-35N3 dieseltrucks als de nauw verwante GP15-35 (C) N LPG-modellen worden 

gekenmerkt door onderdelen met een lange levensduur, lange onderhoudsintervallen en een zeer 

robuust chassis. Ze zijn ook uitgerust met een volledige bodembescherming, die ervoor zorgt dat 

stof, vuil en water niet de motorruimte kunnen binnen dringen. 

 

Een duidelijk afleesbaar LCD-scherm op alle diesel- en LPG-modellen biedt uitgebreide informatie 

over werking en onderhoud, geef tijdig aan wanneer  onderhoud nodig is en helpt zo ongeplande 

stilstand te voorkomen. Op de dieselversies wordt ook het roetniveau aangegeven. 

 

Meer productiviteit en comfort 

 

Of ze nu worden aangedreven door de nieuwe Stage V-dieselmotor of de bestaande LPG-motor 

(met zijn efficiënte elektronische managementsysteem en driewegkatalysator), alle heftrucks 

bieden een constant hoge productiviteit. De tractie op hellende of gladde oppervlakken is 

uitstekend. Gecombineerd met de eenvoudige bediening en de lage geluidsniveaus leidt dat tot 

een fijne en comfortabele rijervaring. Voor extra comfort worden alle modellen nu uitgerust met een 

luxe Grammer-stoel. Daarnaast is een luxe cabine toegevoegd aan de lijst met opties. 

 



 
U kunt kiezen uit vier diesel- en zeven LPG-modellen, met verschillende hefvermogens, frames, 

mastuitvoeringen en extra opties. Met dit uitgangspunt kan voor elke industriële toepassing de 

perfecte configuratie worden samengesteld. 

 

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,  

Manager Marketing Communications 

Tel +31 (0)36  549 4328,  

email info@catliftruck.com of web www.catlifttruck.com 
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