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De vernieuwde Cat® 6 tot 10 ton diesel heftrucks zijn krachtig, duurzaam 

en comfortabel  
 

Compromisloze kracht, snelheid en duurzaamheid vormen de speerpunten van de vernieuwde diesel 

Cat® heftrucks met hefcapaciteiten van 6 tot 10 ton. 

 

Kracht en snelheid 

 

Dankzij één van de krachtigste motoren in zijn klasse behoren de modellen uit de Cat® DP60-100N3 

serie tot de snelste en meest efficiënte heftrucks op de markt.  

De 3,8 liter common-rail dieselmotor zorgt voor snelle prestaties, zelfs bij het hanteren van zware 

lasten.  

 

Een maximale productiviteit wordt gewaarborgd door de hoge hefsnelheden en een automatische 

powershift-transmissie met twee versnellingen voor een beheerste maar krachtige acceleratie.  

 

Comfort en ergonomie voor de bestuurder  

 

Ondanks het hoge vermogen en de robuuste constructie is deze heftruck comfortabel en plezierig om 

mee te rijden. Schokabsorberende materialen tussen de motor en het frame zorgen ervoor dat er 

slechts minimale trillingen doorgegeven worden aan de bestuurdersstoel. De stoel is een luxe 

Grammer-uitvoering en biedt optimaal comfort en ondersteuning door de ergonomische vorm en 

rugkussen. 

 

Het extreem stijve mastontwerp en de smalle mastdelen zijn zorgvuldig ontworpen, evenals de 

beschermkooi, om een maximaal zicht naar boven en voren te bieden. Een optionele cabine 

beschermt bestuurders tegen extreme temperaturen of natte omstandigheden, zonder het zicht te 

belemmeren. 

 

Alle bedieningselementen zijn eenvoudig en intuïtief te bedienen. Optioneel zijn onder meer een 

verstelbare armleuning, die anatomische ondersteuning combineert met bewegingsvrijheid en een 

perfecte positie voor de hand. Op de armsteun bevinden zich de met veerkracht-geoptimaliseerde 

vingertophendels voor de hydraulische bediening. 

 

Duurzaam en zuinig  

 

De betrouwbare motor wordt gekoppeld aan robuuste truckonderdelen, die bestand zijn tegen schade 

en slijtage. Zo worden reparatie- en onderhoudskosten geminimaliseerd. Verdere tijd- en 

kostenbesparingen worden gerealiseerd door de snelle en eenvoudige toegang tot componenten voor 



 
preventieve controle en onderhoud. Zo kunnen bijvoorbeeld de boutloze vloerpanelen eenvoudig en 

zonder gereedschap worden verwijderd. 

 

Dankzij deze kwaliteiten en kenmerken wordt het simpel en economisch om de heftruck in topconditie 

te houden, stilstand te verminderen en de levensduurkosten te verlagen. Bovendien wordt er elke dag 

bespaard op brandstof dankzij het gunstige verbruik van de motor.  

 

Het zware werk    

 

De Cat DP60-100N3 heftrucks zijn vooral gebouwd voor veeleisende omgevingen en toepassingen 

zoals havens, handling van lege containers, verplaatsen van industriële machines en uitrustingen en 

het hanteren van zware lasten in distributiecentra. Ze zijn ideaal voor de handling van de zwaarste 

materialen, zoals metaal, beton, steen, bakstenen, tegels, glas en hout. 

 

Met hefcapaciteiten van 6.0, 7.0, 8.0 en 10.0 ton en de mogelijkheid om elk model aan te passen door 

de vele optionele functionaliteiten kan aan elke specifieke behoefte van een gebruiker worden 

voldaan. 

 

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 met Monica Escutia, Manager Marketing Communications, tel +31 (0)36  549 4328, email 

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