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Alle voordelen binnen bereik; de nieuwe entry-level Cat® reachtrucks  
 

Cat® Lift Trucks biedt nu de voordelen van een reachtruck in een bredere reeks toepassingen 

dankzij de introductie van twee entry-level modellen. 

 

De basismodellen NR14N2L en NR16N2L met respectievelijk 1.4ton en 1.6 ton hefcapaciteit zijn 

ontworpen voor de lichte en middelzware inzet bij hoogten tot 7,5 meter. Zij bieden dezelfde 

kwaliteit, ergonomie en gevoelige bediening van het brede assortiment Cat® reachtrucks.  

 

Meer productiviteit 

De prestaties zijn zowel krachtig als verfijnd dankzij een sterke transmissie, de stevige constructie 

van chassis en mast, de betrouwbare hydraulica, het bekende Responsive Drive System (RDS), de 

nieuwe generatie controllers en het Passive Sway Control (PSC). 

 

Het PSC is een doordacht systeem, waarbij de automatische parkeerrem open gehouden wordt, 

zodat de energie van het mastwiegen wordt geabsorbeerd door de massa van de totale truck. Het 

ultra-stevige mastontwerp en de wrijvingsarme sideshift verminderen eveneens het mastwiegen en 

minimaliseren torsie en lawaai. 

 

Meer werkplezier voor uw bestuurders 

De ruime cabine van de bestuurder is voorzien van een aantrekkelijke bekleding,  een comfortabele 

Grammer-stoel en allerlei handige opbergmogelijkheden en afsluitbare vakken. Het onbelemmerde 

zicht rondom en naar boven, evenals een betrouwbare bescherming van de bestuurder, zijn het 

resultaat van de nieuw ontworpen beschermkooi en het slanke vorkenbord. Gebruikers worden 

volledig op de hoogte gehouden door de heldere, gekleurde informatie op het multifunctionele 

display.  

 

De uiterst nauwkeurige bediening omvat hydraulische vingertophendels, die zijn opgenomen in de 

ergonomische en verstelbare armleuning. Deze combineert een anatomische ondersteuning met 

veel bewegingsvrijheid en een perfecte plaatsing van de hand. Het ontwerp van het stuurwiel heeft 

inkepingen die een bediening vanuit vele verschillende handposities mogelijk maakt, afhankelijk van 

de wensen en voorkeuren van de bestuurder. Het stuurwiel kan in hoogte en hoek worden ingesteld 

en klapt omhoog om gemakkelijk te kunnen in- en uitstappen. 

 

Bij het toenemen van de rijsnelheid zal de stuurreactie traploos worden vertraagd om het 

manoeuvreren veilig te houden. Bij het nemen van bochten of het vervoeren van lasten met een 

geheven mast wordt onveilig rijgedrag voorkomen door de automatische en traploze aanpassing van 

de rijsnelheid in reactie op de stuurhoek en hefhoogte.  

 



 
Een ander veiligheidskenmerk is het verlagen van de hefsnelheid boven de initiële heffing zodat het 

risico op van de pallet vallende lasten wordt geminimaliseerd.  

 

Schakel nu over op een reachtruck 

De levensduurkosten of TCO (Total Costo of Ownership) zijn verlaagd dankzij de hoge 

duurzaamheid en het minimale onderhoud. Alle onderdelen, inclusief de mast die speciaal werd 

ontworpen voor lichtere toepassingen, zijn robuust uitgevoerd om schade en slijtage te 

minimaliseren. De snelle toegang tot de componenten en de eenvoudige handelingen bij onderhoud 

of vervanging resulteren in een kortere stilstand. Door de hogere productiviteit en lagere 

levensduurkosten menen de ontwerpers dat het voor vele gebruikers bijzonder interessant is 

geworden om over te stappen op een Cat reachtruck.  

 

De trucks zullen aan vele verschillende wensen voldoen, met name bij grote winkels, outlets en in 

kleine en middelgrote magazijnen. Als u echter zwaardere, hogere, smallere of complexere 

werkzaamheden verwacht, dan zijn er 13 andere modellen om uit te kiezen in het geavanceerde 

assortiment Cat reachtrucks. Ze omvatten standaard, high-performance, compacte, breedspoor en 

meerweg versies. 

 

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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