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Altijd een perfecte pasvorm: de nieuwe Cat® man-up smalle gangentruck  

 

Cat® Lift Trucks heeft het assortiment magazijntrucks uitgebreid met een geheel nieuwe categorie: 

op maat geproduceerde man-up smalle gangentrucks. 

 

De Cat® NVT11-20(XL) serie is ontworpen voor efficiënt opslaan en orderverzamelen in een smalle 

gangensysteem. Het biedt een ongekende modulaire flexibiliteit om als een maatpak op uw 

toepassing te worden afgestemd. De smalle gangenspecialisten van Cat® Lift Trucks nemen de 

maat van uw magazijn en analyseren de goederenstromen nauwgezet om vervolgens een 

aanbeveling te kunnen doen die volledig voldoet aan zowel uw wensen op het gebied van 

ruimtebenutting en lasthantering, als aan de wensen van uw bestuurders. 

 

Uitgebreide keuze in modellen en specificaties 

 

Er zijn vijf NVT basismodellen met een hefcapaciteit tussen 1,1 en 1,5 ton,  daarnaast zijn er twee 

bijzondere modellen op aanvraag leverbaar: één voor zware lasten (tot 2,0 ton) en één voor een 

uitzonderlijk hefhoogte tot 19 meter. 

 

Alle trucks worden op maat geproduceerd; te beginnen met hun afmetingen. Voor een optimale 

benutting van de gangpaden kan er gekozen worden voor een  totale truckbreedte tussen 1,0 en 

1,9 meter - in stappen van 5 centimeter of minder. Verder is een uitgebreide keuze in masten en 

zwenkbare of telescopische vorken, afhankelijk van de verschillende lasten of stellingen. 

 

Ergonomie, comfort en veiligheid  

 

De afmetingen en ontwerp van de cabine kunnen ook worden aangepast, evenals het type en 

indeling van de bedieningsconsole, het type stoel en andere functionaliteiten die belangrijk zijn 

voor een bestuurder. Vanuit een comfortabele, veilige werkruimte, compleet met beklede 

wandpanelen en een zachte, dempende vloer, kan een bestuurder genieten van het duidelijke zicht 



 
rondom en een grote bewegingsvrijheid. De trucks zijn eenvoudig en plezierig te bedienen en 

geven een sterk gevoel van veiligheid dankzij de hoge stabiliteit en maststijfheid. 

 

Hoge productiviteit en toch lage bedrijfskosten 

 

Hoewel de ergonomische en op de applicatie afgestemde kenmerken de bestuurder vooral helpen 

om efficiënter te werken, is de NVT serie ook gebouwd voor snellere, krachtigere prestaties en een 

lager energieverbruik. Om dit te kunnen realiseren waren het FEM (eindige elementenmethode) 

ontwerp van de mast, een laag totaalgewicht en de geavanceerde wisselstroomtechniek 

doorslaggevend.  

 

De combinatie van een hoge productiviteit met een energiezuinige werking en lagere 

onderhoudskosten zorgt voor maximaal profijt. Elk gedeelte, systeem en onderdeel is ontworpen 

en gespecificeerd om slijtage, schade en onderhoud te minimaliseren. Zo gaat bijvoorbeeld de 

slijtvaste stuurketting langer mee; bieden de geleiderollen en gesloten wielkasten bescherming aan 

de lastwielen en voorkomt de snelle fouten analyse onnodige stilstand. 

 

Uitrusting: teveel om op te noemen 

 

Aangezien een Cat NVT man-up smalle gangentruck zo uitgebreid kan worden aangepast, zal het 

geen verbazing wekken dat de lijst met beschikbare opties veel te lang is om hier op te noemen. 

Voorbeelden variëren van de uitgebreide keuzes in geleiding (zijrollen, rail of inductiedraad) tot 

weegsystemen, van hoogtepositionering en snelheidsregeling tot cabineverwarming, ventilatoren 

en combinaties van raampanelen. 

 

Uw Cat heftruckdealer geeft u graag alle details.  

 

Voor meer informatie over Cat® hef- en magazijntrucks en onze diensten, ga naar 

www.catlifttruck.com. Bekijk ze in actie op www.lifttrucks.tv 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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