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Configureerbaar voor al uw vereisten.

Rendabel en productief in alle omgevingen.

Serie N.
De nieuwe Yale

Voor een hogere productiviteit

•   Zicht rondom op de lading bij hoog heffen: minder kans op schade

•   Zuinig met een hoge brandstofefficiëntie

•   Ergonomisch ontworpen positie van bedieningselementen en stuurkolom,  
verstelbare armleuning en stoel

•   Betrouwbaar en robuust ontwerp met 4.000 uur / 24 maanden garantie

•   Uitgebreide hulpsystemen voor de chauffeur verkrijgbaar



De serie N kan zo worden geconfigureerd dat 
deze aan de vereisten van de meest extreme 
toepassingen voldoet en tevens comfort biedt 
voor de chauffeur.

Ergonomisch ontworpen 
chauffeurscompartiment 
Verstelbare armleuning en stuurkolom, 
volledig geveerde stoel met 200 mm 
beweging naar voren en naar achteren. Veel  
ruimte op de vloer en voor het hoofd bieden 
uitzonderlijk comfort tijdens lange diensten, 
voor zowel lange als minder lange chauffeurs.

Gemakkelijk instappen met 
driepuntssteun 
Dankzij de grote opstaptrede, 
handgreep en opklapbare 
armleuning kan de chauffeur  
eenvoudig de cabine instappen. 

Minder uitvaltijd 
Minder behoefte aan 
onderhoud, wat tijd 
en geld bespaart.

Display met kleurenscherm  
en geïntegreerde technologie 
Biedt slimme functies, en snel en eenvoudig 
toegang tot belangrijke informatie over de 
truck; geïntegreerde technologie, waarin 
telemetriefuncties, een naar achteren 
gerichte camera en een lastgewichtsindicator 
worden samengebracht, is ook beschikbaar.

Geschikt voor alle 
toepassingen 
Beschermkap en cabine af  
te stemmen op uw toepassing.

Zicht voor iedereen 
Uitgebreid instelbare werklampen  
en voetgangerswaarschuwingslampen.

Laserpositionering 
Vermijd schade aan goederen  
en stellingen.

Opmerking*. Volgens de standaardtest EN 16796, die in VDI wordt beschreven. Hierbij worden alle waarden voor brandstofverbruik vergeleken die zijn gepubliceerd door de volgende in Europa 
gevestigde fabrikanten. (Linde, STILL, Jungheinrich, Toyota, Nissan, Komatsu) Als de fabrikant niet in de lijst staat, dan wordt deze niet in de specificatiebladen vermeld.

Publicatie onderdeelnr. 220991452 Rev.01  
Gedrukt in Nederland (0122DMS) NL.

HYSTER-YALE UK LIMITED handelend als Yale Europe Materials Handling.  
Veiligheid: Deze truck voldoet aan de huidige CE-eisen. Specificaties kunnen  
op elk moment, zonder aankondiging, worden gewijzigd. ©2022 Yale. Alle rechten 
voorbehouden. YALE, and PEOPLE. PRODUCTS. PRODUCTIVITY. zijn geregistreerde 
handelsmerken van Hyster-Yale Group, Inc.   is een geregistreerd auteursrecht 
van Hyster-Yale Group, Inc. Heftruck weergegeven met optionele apparatuur. 
Land van registratie: Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775.

Yale Europe Materials Handling 
Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG  
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 1276 538500  Fax: +44 (0) 1276 538559
www.yale.com


