Veilig & gezond
werken

Maak nu een afspraak
0347-349 400 • info@heffiq.nl

op de TRÔNE® elektrisch instelbare heftruckstoelen
Low Back
De ergonomie van TRÔNE heftruckstoelen is gericht op actief

De stoel is voorzien van een tweepuntsgordel en contact-

zitten en dat is goed voor het lichaam. De rug- en zitdelen zijn

schakelaar. De TRÔNE kan op verschillende veringen worden

zo ontwikkeld dat ze op ieder postuur elektrisch met robuuste

gemonteerd. De beste keuze voor de heftruck is de TRÔNE

knoppen kunnen worden ingesteld. Uniek is de kanteling van

met geïntegreerde Low Air Suspension (veerslag 7 cm).

het zitvlak waardoor meer ruimte beschikbaar is voor bestuurders met lange benen. De stoel kan geheel worden aangepast

High Back

aan persoonlijke voorkeur zoals:

Voor zwaardere machines is de High Back verkrijgbaar. Deze
stoel beschikt over dezelfde specificaties. Verder is de stoel

- Het aanpassen van de zitpositie;

uitgerust met een elektrisch bedienbare lendensteun én een

- Verstelbare rugleuning voor meer steun;

Kyfose instelling in de rug voor nog meer steun. Er is ook

- De vaste lendensteun kan uitgebreid worden met een lucht

keuze tussen front- en zijbediening.

lendensteun;
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- Keuze uit zwart pvc bekleding of zwarte stof.

EKEN

Prijs vanaf

€1.380,-*

Op www.heffiq.nl/trone vindt u meer informatie
over de unieke TRÔNE LB en HB heftruckstoelen.
*Prijs is excl. btw, af Zaltbommel. Vraag naar de
voorwaarden voor 4 weken gratis proefzitten

heffiq.nl

Veilig en gezond werken
op de TRÔNE elektrisch instelbare heftruckstoelen
Verhoogde rug (optie LB)

Uitschuifbaar zitvlak

Kyfose (optie HB)

Maak nu een afspraak

Kantelverstelling zitkussen +7°/0°

Lordose (HB)

0347-349 400 • info@heffiq.nl

Rughoekverstelling

Opties zoals armleuningen,

Geborduurd bedrijfslogo

verwarming, veringen, etc.

TIS TES
RA

4

N

W

TE

G

Lengteverstelling zitvlak

EKEN

Prijs vanaf

€1.380,-*

Op www.heffiq.nl/trone vindt u meer informatie
over de unieke TRÔNE LB en HB heftruckstoelen.
*Prijs is excl. btw, af Zaltbommel. Vraag naar de
voorwaarden voor 4 weken gratis proefzitten

heffiq.nl

