COMBI-TRUCKS
C1.0, C1.3, C1.5
1 000 – 1 500kg @ 600mm

C1.0, C1.3, C1.3 80, C1.3 L, C1.5 S, C1.5 M, C1.5 L

Mastgegevens

OPMERKINGEN:
De specificaties hangen af van de staat van
het voertuig en waarmee dit is uitgerust, en
de aard en staat van het werkgebied. Als
deze specificaties kritiek zijn, dan dient de
voorgestelde applicatie met uw dealer te
worden besproken.


Tel 76 mm bij voor een 3-traps
hefmast met
n = 670 mm

●

Beschikbare vorklengtes:
800, 1 000, 1 066 & 1 220 mm



Ast: lastafmetingsfunctie

Hyster behoudt zich het recht voor de producten
zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen.
Let op: afgebeelde magazijntrucks kunnen optionele
apparatuur bevatten.
Veiligheid:
Deze truck voldoet aan de huidige CE-eisen.

Productkenmerken
Betrouwbaarheid
■ C1.0-1.5 zijn aan intensieve testen onderworpen, waaronder stressanalyse, duurzaamheids- en thermische en

stabiliteitstesten, en praktijktesten in verschillende applicaties.
■ De gepatenteerde hefmast met QUAD-vorm biedt extra stijfheid en weerstand tegen torsie.
■ Dankzij het Hyster mastontwerp is er geen ondersteuning of versterking nodig.

Productiviteit
■ 30 kW / 80 V motoren bieden een industrieleidend prestatieniveau.
■ Door de maximale flexibiliteit dankzij de smalle draaikop kan de heftruck in zeer nauwe gangen werken.
■ Ingebouwde pantograaf op de draaikop.
■ Het uitstekende zicht op de vorkpunten maakt betere handling en controle mogelijk.
■ Met standaard lastgewichtdetectie wordt de optimale verhouding tussen snelheid, hoogte en gewicht

berekend voor maximale prestaties.

Ergonomie
■ De Hyster C-serie is ontworpen en gebouwd volgens de behoeften van de bestuurder door een comfortabele

rijervaring en maximale handlingefficiëntie te bieden.
■ De gepatenteerde stoel biedt optimaal comfort voor de bestuurder: hij is veerbekrachtigd, keert automatisch

terug naar het midden, en is draaibaar en verstelbaar om hem aan te passen aan bestuurders met
verschillende gewichten.
■ Maximaal comfort en maximale beenruimte dankzij de ongeëvenaard ruime cabine.
■ Standaard dashboard met op 3 manieren instelbare bedieningsconsole.
■ Joystickbesturing op de stoel, speciaal voor intensieve pallethandlingsapplicaties.
■ Volledig verstelbare besturingselementen voor de bestuurder voor sta- en zithouding.
■ Infraroodsensoren detecteren de aanwezigheid van de bestuurder, zodat deze niet constant een knop

ingedrukt hoeft te houden.
■ De gepatenteerde grote voetsensor geeft de bestuurder maximale bewegingsvrijheid.

Lage Cost of ownership
■ Volledig gesloten wisselstroommotoren vereisen minimaal onderhoud.
■ CANbus elektronische communicatie en thermische beheersystemen beperken het onderhoud tot een

minimum.
■ Onderhoudsintervallen van 1.000 u.
■ Het systeem voor efficiënt energiebeheer houdt de truck tijdens meer-ploegendienst draaiende.
■ Dankzij het brede scala aan truckconfiguraties en -opties kan de klant het meeste productieve en

kostenefficiënte model voor elke toepassing kiezen.

Onderhoudsvriendelijkheid
■ Op pc gebaseerd Electric Truck AC Control diagnosehulpmiddel (wisselstroombesturing voor elektrische

heftrucks, ETACC).
■ De eenvoudige toegang voor service versnelt het onderhoud en verlengt de bedrijfsduur.
■ Vehicle System Manager (voortuigsysteemmanager, VSM) die diagnostische gegevens op het dash display

weergeeft, anticipeert op onderhoudsbehoeften, zorgt voor een betere storingsdiagnose en helpt storingen te
verhelpen.
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VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN. ALTIJD EN OVERAL.
Hyster,de marktleider op het gebied van materials handling
apparatuur voor de zwaarste applicaties in de wereld, biedt
oplossingen met meerwaarde en betrouwbare producten via
het beste dealernetwerk in de industrie.
Dankzij de uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid in
combinatie met de integratie van bewezen ontwerpprocessen
en -systemen, kan Hyster een marktleidend productaanbod
bieden. Bovendien heeft Hyster geïnvesteerd in
hoogwaardige productiesystemen en -processen zodat de
ongeëvenaarde Hyster-kwaliteit, de laagste bedrijfskosten,
maximale bedrijfsduur, uitstekende ergonomie en
ongeëvenaarde prestaties worden gewaarborgd.
Advies door experts en snel reagerende lokale service
worden geboden via ons wereldwijde dealernetwerk. Samen
bieden we een compleet pakket producten en oplossingen
om u te helpen de efﬁciency te verbeteren, de kosten omlaag
te brengen en uw goederenbeweging te stroomlijnen.
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en FORTENS zijn gedeponeerde handelsmerken in de Europese Unie en bepaalde andere rechtsgebieden.

MONOTROL is een gedeponeerd handelsmerk en DURAMATCH en

zijn handelsmerken in de Verenigde Staten en in bepaalde andere rechtsgebieden.

Hyster-producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde heftrucks kunnen zijn voorzien van optionele uitrusting.
Een divisie van NACCO Materials Handling Limited.
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