
Voor Yale

Vorkheftrucks en magazijntrucks
1000 kg tot 16000 kg.
Elektrisch, diesel, LPG en dubbele brandstof

elke
toepassing.



Meelooppallettrucks

•  Pallettruck met lage heffunctie voor gebruik in  
 kleine en drukke gebieden
•  Geoptimaliseerde productiviteit 
•  Ongeëvenaarde wendbaarheid. 

Serie MP
1600 kg / 1800 kg / 2000 kg / 2200 kg
Meelooppallettruck met lage heffunctie

•  Zeer wendbaar
•  Zware toepassingen binnen:
• Gebruik op hellingen en afritten.

Serie MPHD
2500 kg / 3000 kg
Zwaar uitgevoerde pallettruck met 
lage heffunctie 

•  Compact, zeer wendbaar
•  Minimast met lage heffunctie
•  Ideaal voor de detailhandel, de logistiek en productie.

Serie MPL
2000 kg     
Meelooppallettruck  

• Geavanceerd AC-regelsysteem.
• Regeneratief remmen.
• Ontworpen voor toepassingen met een lage intensiteit.

Serie UX
2000 kg 
Platformpallettruck

•  Sideways operator area
•  Ideaal voor het laden van vrachtwagens   
 en opleggers.
•  Horizontaal transport over lange afstanden.

Serie MPT
2000 kg / 2500 kg    
Pallettruck met zitplaats

•  Geschikt voor verwerking van dubbele   
 pallets
•  Intensief laden van opleggers
• Cross-docking.

Serie MPXD
2000 kg
Dubbele   
meeloopstapelaar 
met    
chauffeursplatform

•  Meerij- of meeloopbediening
• Ideaal voor de Logistieke sector,  
 Cross-docking, Orders verzamelen,  
 Gebruik bij productiebanden. 

Serie MPX
2000 kg
Pallettruck met lage heffunctie en   
chauffeursplatform  



Meelooppalletstapelaars

•  Goed zicht door de masten
•  Brede     
 toepassingsmogelijkheden
•  Verschillende varianten van   
 initiële lift leverbaar.

Serie MS
1000 kg / 1200 kg / 1400 kg / 1600 kg / 2000 kg  
Meeloopstapelaar met hoge heffunctie 

•  Zeer wendbaar, maar met een hoge rijsnelheid.
•  Opties voor initiële heffing of portaalpoten.

Serie MSX 
1200 kg / 1400 kg / 1600 kg / 2000 kg   
Meeloopstapelaar met hoge heffunctie en  
chauffeursplatform

•  Voor toepassingen met lange interne   
 afstanden
•  Gebruik in smalle gangpaden
•  Comfortabele ergonomie.

Serie MSS
1600 kg     
Meerijpalletstapelaar 

•  Economy stapelaar met hoge heffunctie
•  Verwerking van pallets met open   
 zijkanten en containers.

Serie MSE
1000 kg / 1200 kg    
Compacte stapelaar met hoge heffunctie 

Serie UX
1500 kg
Platformstapelaar

• Geavanceerd AC-regelsysteem.
• Regeneratief remmen.
• Ontworpen voor toepassingen met een   
 lage intensiteit.

• Geavanceerd AC-regelsysteem.
• Regeneratief remmen.
• Ontworpen voor toepassingen met een   
 lage intensiteit.

Serie UX
1500 kg
Meeloopstapelaar

Orderverzamelaars

• Vast of hefplatform
• Onafhankelijke vorkheffing
• Optie voor schaarlift.

•  Verzamelen op tweede en derde niveau tot 4,8 m
•  Optioneel Vaste cabine, Extra heffunctie,  
 Staplatform.

•  Rail- of draadbegeleiding
•  Voor gebruik in zeer smalle gangpaden
•  Oppakken tot een hoogte van 9 m.

Serie MO
1000 kg / 2000 kg / 2500 kg   
Orderverzamelaar op laag niveau

Serie MOE
1000 kg     
Orderverzamelaar op middelhoog 
niveau

Serie MOS
1000 kg     
Orderverzamelaar op hoog niveau



Smallegangentrucks

Elektrische vorkheftruck met drie wielen
Serie VC
1300 kg / 1500 kg

•  Zeer productief in kleine ruimtes
•  Achterwielaandrijving 
•  Middelzware tot zware toepassingen.

•  Voorwielaandrijving
• Blokstapelen
• Laden en lossen in drukke gebieden.

Serie VT
1500 kg / 1600 kg / 1800 kg / 2000 kg

Trekkers

• Efficiënt en rendabel horizontaal transport
•  Verschillende aanhangers beschikbaar voor   
 verschillende toepassingen.

Serie MOT
5000 kg / 7000 kg   
Tugger train systems

ReachtrucksMeeloopstapelaar 
met    
contragewicht

• Standaardmast reikt tot 10,5 m
• Zwaar uitgevoerde mast reikt tot 12,75 m
• Uitstekend zicht rondom.

Serie MTC
1000 kg / 1300 kg / 
1500 kg    
Smallegang- 
padentruck 

• Ideale oplossing voor magazijnen met een  
 hoge dichtheid
• Kan in gangpaden vanaf 1650 mm werken
• Kan tot 17 m opheffen.

• Modellen met 3 en 4 wielen
• Voor middellange tot lange afstanden
• Cabine-opties beschikbaar.

Serie MT 
5000 kg / 7000 kg   
Elektrische trekker met zitplaats

Serie MR / MRE 
1000 kg / 1200 kg / 1400 kg / 1600 kg / 2000 kg 
/ 2500 kg      
Reachtruck op hoog    
niveau

• Hoog gemonteerde disselarm
• Bediend vanaf de achterkant van de  
 truck of vanaf het chauffeursplatform  
 voor meerijbediening.

Serie MC
1000 kg / 1200 kg / 1500 kg  
Robuuste tractor    
voor trailers



Elektrische vorkheftruck met vier wielen
Serie VF
1600 kg / 1800 kg / 2000 kg

•  Compact, energie-efficiënt
•  Bedoeld voor gebruik in kleine binnenruimtes
•  Zeer stabiel in toepassingen met hoog stapelen.

•  Energie-efficiënte truck van 80 volt
•  Hoge productiviteitsniveaus
•  Middelzware tot zware toepassingen binnen of buiten.

Serie VL
2200 kg / 2500 kg / 3000 kg / 3500 kg

•  orkheftruck voor zware toepassingen
•  Geschikt voorn zoals Papier, Brouwen, Bottelen,   
 Auto-industrie.

Serie VM
4000 kg / 4500 kg / 4999 kg / 5000 kg / 5500 kg

Compacte elektrische vorkheftruck met vier wielen

•  Zwaar uitgevoerde vorkheftruck met hoge  
 prestaties 
•  Industriële toepassingen: Bouwmaterialen,  
 Metaalverwerking, Papier.

Serie VH 
4000 kg / 5000 kg / 5500 kg

•  Massieve rubberen band voor kleine   
 binnenruimtes
•  Compacte, energie-efficiënte truck
•  Zeer stabiel in toepassingen met hoog stapelen.

Serie VA
1600 kg / 1800 kg / 2000 kg

•  Krachtige, zeer wendbare vorkheftruck
•  Zeer stabiel in toepassingen met hoog stapelen
•  Bedoeld voor toepassingen in kleine binnen 
 ruimtes.

Serie VG 
2200 kg / 2500 kg / 3000 kg / 3200 kg / 3500 kg

Serie UX
1500 kg / 1800 kg / 2000 kg / 2500 kg / 3000 kg / 3500 kg

• Gemakkelijk te onderhouden.
• Masten met hoge zichtbaarheid en optionele integrale sideshift
• Ontworpen voor toepassingen met een    
 lage intensiteit.



Vorkheftruck met interne-verbrandingsmotor, vier wielen
Serie MX 
2000 kg / 2500 kg / 3000 kg

•  Stevig nutsplatform
•  Uitstekende betrouwbaarheid
•  Geschikt voor Secundaire distributie, Groothandel,  
 Detailhandel en Verhuur.

Serie VX  
1600 kg / 1800 kg / 2000 kg

•  Lage aanschafkosten
•  Optimale prestaties
•  Middelzware tot intensieve toepassingen voor, Logistiek,   
 Toepassingen in grote magazijnen, Productie, Bouwmaterialen.

Serie VX 
2000 kg / 2500 kg / 3000 kg / 3500 kg

•  Hoge productiviteit, ergonomie en betrouwbaarheid
•  Middelzware tot intensieve werkcycli voor Magazijn,   
 Productie, Industriële chemicaliën.

Serie GC VX 
4000 kg / 4500 kg / 5500 kg 

•  Compact model voor gebruik in kleine ruimtes
•  Middelzware tot intensieve werkcycli voor  
 Logistiek en distributie, Toepassingen in grote  
 magazijnen, Productie, Producten voor de bouw.

Serie GC VX
6000 kg / 7000 kg

•  Zware toepassingen in kleine ruimtes
•  Geschikt voor Bouwmaterialen, Hout, Papier  
 en Metaalverwerking.

Serie UX
2000 kg / 2500 kg / 3000 kg / 3500 kg

•  Diesel, LPG of Dual-Fuel 
•  Gemakkelijk te onderhouden
•  Ontworpen voor toepassingen met een lage intensiteit.
.

Serie GC VX 
2000 kg / 2500 kg / 3000 kg / 3500 kg

•  Compacte vorkheftrucks met LPG-motor
•  Hoge heftoepassingen in kleine ruimtes
•  Geschikt voor Logistiek en distributie,   
 Toepassingen in grote magazijnen,   
 Productieactiviteiten.



Serie VX
4000 kg / 4500 kg / 5000 kg / 5500 kg

Serie EF   
16000 kg @ 1200mm  
lastzwaartepunt

Vorkheftruck met interne-verbrandingsmotor, vier wielen

Serie VX Serie
6000 kg / 7000 kg / 8000 kg

Serie EF  
13000 kg / 14000 kg / 16000 kg

Serie VX 
8000 kg / 9000 kg

•  Hoge productiviteit, ergonomie en betrouwbaarheid
•  Toepassingen voor Logistiek en distributie, Toepassingen in grote   
 magazijnen, Productie, Bouwmaterialen.

•  Zware toepassingen in kleine ruimtes
•  Lage bedrijfskosten
•  Gebruikt voor, Verwerking van bouwmaterialen, Hout, Papier.

•  Zwaar uitgevoerde trucks
•  De zwaarste toepassingen voor Verwerking van houtproducten,  
 Op- en overslag, Zware ladingen, Opslag van metaal, Voorge  
 spannen beton.

•  Zwaar uitgevoerde trucks
•  De zwaarste toepassingen voor Verwerking van houtproducten,  
 Op- en overslag, Zware ladingen, Opslag van metaal, Voorge  
 spannen beton.

•  Zwaar uitgevoerde trucks
•  De zwaarste toepassingen voor Verwerking van houtproducten,  
 Op- en overslag, Zware ladingen, Opslag van metaal, Voorge  
 spannen beton.

•  Geoptimaliseerde prestaties
•  Lage aanschafkosten
•  Toepassingen met zware cycli voor Bouwmaterialen, Hout,   
 Metaal voor productie, Werkzaamheden met papier.

Serie DF 
8000 kg / 9000 kg / 
10000 kg / 12000 kg



Yale is wereldwijd een grote fabrikant en leverancier van hoogwaardige  
vorkheftrucks, magazijntrucks en fleet management oplossingen. Het motto 
‘People, Products and Productivity’ weerspiegelt onze aanpak voor de sector 
materials handling. Met ruim 140 jaar ervaring zijn we trots op onze reputatie   
als een innovatieve fabrikant die altijd vooruit kijkt.

De dealers van Yale bieden flexibele serviceoplossingen voor trucks en zijn  
betrokken bij een van de meest geavanceerde activiteiten op het gebied van   
de distributie van onderdelen ter wereld. De vorkheftrucks van Yale worden 
ondersteund door een groot netwerk van exclusieve dealers in de EMEA-regio 
– voor een uitgebreide lokale dekking in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Over Yale

Materials handling voor:
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Logistiek Metaal Papierindustrie Retail Hout
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