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Cat® Lift Trucks breidt reachtruck serie uit met Li-ion batterijen 
 

De populaire NR-N2 reachtrucks van Cat® Lift Trucks zijn nu ook verkrijgbaar met Li-ion batterijen 

als optie.  

 

In de standaard uitvoering hebben deze trucks al een reputatie opgebouwd als het gaat om 

prestaties en kostenbesparingen, met meer productiviteit en hogere winsten als gevolg. Met de 

voordelen van Li-ion batterijen gaan zij uw output en efficiency naar een nog hoger plan tillen. 

 

Wij maken klanten duidelijk dat Li-ion batterijen een hogere aanschafprijs hebben dan traditionele 

loodzuur batterijen. Voor elke toepassing zal beoordeeld moeten worden of met de voordelen van 

Li-ion die extra kosten terugverdiend kunnen worden. De Li-ion optie is vooral zinvol in intensive 

24/7 omgevingen met ploegendiensten. In de meeste andere gevallen blijven loodzuur batterijen de 

beste keuze. 

 

Meer mogelijkheden   

 

Welke batterij het ook wordt, met een reachtruck uit de NR-N2 serie kunnen uw  chauffeurs sneller 

en preciezer werken, dankzij een ongekende restcapaciteit, de fijne en gevoelige bediening en de 

superieure ergonomische eigenschappen. 

 

Het Cat® Responsive Drive System (RDS) zorgt ervoor dat alle bewegingen van de truck en de mast 

soepel en accuraat uitgevoerd worden. De poweRamic masten zijn er in uitvoeringen met 

hefcapaciteiten tot 13 meter. De hydraulische cilinders zijn verwerkt in het mastprofiel, zodat een 

mast ontstaat die sterker, slanker en beter zicht biedt dan conventionele ontwerpen. 

 

De ruime cabine van de bestuurder is voorzien van een comfortabele Grammer-stoel, aantrekkelijk 

beklede zijpanelen en allerlei handige opbergmogelijkheden. De geavanceerde bediening met 

hydraulische vingertophendels is onderdeel van de  ergonomische en verstelbare armleuning. De 

chauffeur kan ook het stuurwiel verstellen en vervolgens bedienen vanuit vele verschillende 

handposities.  

 

Geef uw chauffeurs wat zij nodig hebben 

 

De duurzame constructie, de lange onderhoudsintervallen en de eenvoudige toegang tot de 

onderdelen minimaliseren stilstand en houden de onderhoudskosten laag. Een premium 

kleurendisplay met eenvoudig aan te leren functionaliteiten ondersteunt het juiste gebruik van de 

truck en zorgt voor tijdig onderhoud. De optionele Li-ion batterijen zijn extra zuinig, gaan langer mee 

en  zijn zo goed als onderhoudsvrij. De Cat LIBAT optie is leverbaar in nieuwe trucks of kan achteraf 

ingebouwd worden, met behulp van een snelle en eenvoudige conversiekit.  



 
 

U kunt kiezen uit 11 Cat NR-N2 modellen met hefcapaciteiten van 1.4 tot 2.5 ton. Er zijn versies 

voor de zware inzet, smalle uitvoeringen voor gebruik in inrijstellingen of krappe ruimten en 

breedspoor uitvoeringen voor het oppakken van brede pallets.  

 

Een uitgebreide lijst van masten, vorken, accessoires en andere opties zorgen voor een perfect op 

de taak afgestemde truck. Als u bijvoorbeeld kiest voor een hefhoogte voorkeuzesysteem kunt u 

lasten sneller en accurater wegzetten; vooral in hoge stellingen.  Voor een nog beter zicht voegt u 

een op de vorken gemonteerde camera met een 7’’ kleurendisplay toe. Om het mastwiegen snel te 

kunnen stoppen, kan de reachtruck worden uitgerust met het Active Sway Control (ASC).  

 

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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