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Cat® 4.0 tot 5.5 ton heftrucks met verbrandingsmotor: prestaties zonder 

compromis, maar vriendelijk voor bestuurder en milieu 
 

Cat® Lift Trucks heeft haar serie 4.0 tot 5.5 ton diesel- en LPG-vorkheftrucks vernieuwd. De 

prestaties en het comfort zijn verbeterd, terwijl de impact op het milieu kon worden gereduceerd.  

 

Krachtig en vriendelijk voor het milieu 

 

De dieselserie, nu aangeduid als DP40-55 (C) N3, kreeg een nieuwe motor, die voldoet aan de 

strenge Stage V norm. In deze robuuste, elektronisch geregelde common-rail motor werkt elke 

cilinder met maximale efficiency, ongeacht belasting en snelheid. Aan de andere kant behouden de 

GP40-55 (C) N-modellen de huidige, betrouwbare LPG-motor. 

 

Beide krachtige motoren bieden een hoog klimvermogen en hoge rijsnelheden (twee voorwaarts en 

één achteruit) hetgeen ze geschikt maakt voor het zware werk. Tegelijkertijd gaan ze zuinig om met 

brandstof en voldoen ze aan de strenge EU normen op het gebied van uitstoot. 

 

Vriendelijk voor de bestuurder 

 

Het motorontwerp is zowel geluids- als trillingsarm. De unit past perfect in de vrij opgehangen 

aandrijflijn met de soepele transmissie waardoor de chauffeur comfortabel kan werken. In deze 

upgrade krijgen alle modellen de ergonomisch gevormde, luxe Grammer stoel met een fijne 

lendensteun. Ook een luxe cabine behoort nu tot de lijst van opties. 

 

Voor extra veiligheid van de bestuurder werden de heftrucks uitgerust met een 

rijsnelheidsbegrenzer en kwalitatief hoogwaardige, hydraulische trommelremmen.   

Een multifunctioneel LCD-scherm geeft de nodige waarschuwingen weer, houdt de bestuurder op 

de hoogte van de status van de heftruck en maakt een snelle probleemoplossing tijdens onderhoud 

mogelijk. Op de dieselversies wordt ook het roetniveau aangegeven. 

 

De logische keuze voor het zware werk 

 

Het hoge vermogen en de robuuste, duurzame constructie worden gecombineerd met compacte, 

vloeiende lijnen voor eenvoudig manoeuvreren in een beperkte ruimte. Deze kenmerken komen 

vooral van pas in toepassingen zoals havens, bouwplaatsen, vrachtverwerking en bouwmaterialen.  

 

 



 
Klanten kunnen kiezen uit vijf diesel- en vijf LPG-modellen, met hefvermogens van 4, 4.5, 5 of 5.5 

ton. Elk model kan aan de wensen van de gebruiker  worden aangepast dankzij een lange lijst van 

extra 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, Manager Marketing Communications 

Tel +31 (0)36  549 4328,  

email info@catliftruck.com  

web www.catlifttruck.com 
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