Serie N
GDP/GLP2.0-3.5N

2 000 - 3 500 kg
Heftruck met interne-verbrandingsmotor en luchtbanden

Creëer uw eigen

norm.

Door stijgende kosten en een tekort aan heftruckchauffeurs wordt het
voor bedrijven steeds lastiger om hun winstgevendheid en productiviteit
in balans te houden. Maar u kunt niet achterover leunen. Uw machines
moeten altijd aan uw behoeften kunnen voldoen.
De serie N van Yale® is op een schaalbaar platform gebouwd, waardoor
u een truck kunt laten bouwen die specifiek is afgestemd op uw
chauffeurs, uw toepassing en uw bedrijf. De serie N is verkrijgbaar
met een vermogen van 2.000 – 3.500 kg en kan eenvoudig worden
geconfigureerd voor uw specifieke vereisten. U mag meer verwachten
van een heftruck, voor vrijwel alle toepassingen en omgevingen.

€
Ontworpen rondom de
chauffeur – Een ergonomische
werkplek die strategisch is
gebaseerd op comfort, gemak
en gemeenschappelijke
functies, zodat chauffeurs hun
hele dienst comfortabel en
productief kunnen werken.

Hoge prestaties en een
hoge productiviteit –
Ontworpen met uitstekend
zicht rondom en technologie
die uniek is voor de industrie,
voor optimale prestaties,
vertrouwen en productiviteit.

Lage totale cost of ownership –
Bewezen betrouwbaarheid
en duurzame componenten
minimaliseren de uitvaltijd en
houden de onderhoudskosten
onder controle. Deze
kostenbesparende voordelen en
de mogelijkheid om de truck af te
stemmen op uw eigen vereisten
zorgen ervoor dat u de juiste truck
voor de juiste prijs krijgt.

Cyclustijden – snelle
acceleratie en snelle hef-/
daalsnelheden verkorten elke
cyclus met seconden.

Brandstofefficiëntie – Lpgtrucks verbruiken 9% minder
brandstof per truck dan
modellen van de belangrijkste
concurrenten.*

Return to set tilt – Met deze
functie worden de vorken
automatisch in een vooraf
ingestelde kantelhoek gezet,
zodat de lading consistent
wordt geplaatst en de vorken
nauwkeurig in en uit de lading
gaan.

*Opmerking: conform 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 op de specificatiebladen vermeld.
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Serie N

Minder brandstof voor meer werk is goed voor uw budget en voor de wereld.
= meer dan

= tot

= tot

13 %

230 t/uur

7% minder

minder diesel*

productiviteit

overwerk

WIST U DAT?
Klanten helpen met het verlagen
van hun kosten, een kortere
reactietijd en serviceverwachtingen
zijn drie van de zes belangrijkste
uitdagingen in de supply
chain die worden gemeld door
toonaangevende bedrijven in de
industrie.* Het overwinnen van deze
uitdagingen vereist machines die
zich hebben bewezen, met flexibiliteit
en prestaties die aan uw bedrijf zijn
aangepast.
*Bron: 12021 MHI-rapport;
https://www.mhi.org/publications/report
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Ontworpen voor

de vereisten
van chauffeurs.
Laat de fysieke uitdagingen waar heftruckchauffeurs mee te maken hebben
geen belemmering zijn voor de totale arbeidsproductiviteit of het behoud
van arbeidskrachten. Bij de serie N staan ergonomie en gemak voorop, zodat
het voor chauffeurs gemakkelijker is om in en uit de cabine te stappen, en
comfortabel en met minder belasting te blijven werken als ze langere tijd
op de truck doorbrengt.
1

GROTE OPSTAP EN HANDGREEP
Een grote, duurzame handgreep en zo'n
65% meer voetruimte op de opstap dan bij
de belangrijkste concurrentie zorgen voor
minder belasting en minder draaien wanneer
de chauffeur in en uit de cabine stapt. Een
extra opstap aan de rechterzijde zorgt dat
de chauffeur gemakkelijker kan instappen.

2

VOORGEVORMDE KAP
Biedt extra ruimte voor de chauffeur om
de benen natuurlijk te bewegen bij het
instappen en extra ruimte om de opstap
te bereiken bij het uitstappen.

3

OPKLAPBARE ARMLEUNING
Biedt maximale flexibiliteit voor chauffeurs.
Omlaag biedt de armleuning tijdens de hele
dienst comfort, evenals een veilig derde
contactpunt bij het instappen van de truck.
Omhoog is er optimaal ruimte om uit de truck
te stappen. Dit vind je niet standaard
op vergelijkbare trucks van de concurrentie.

4

RUIM COMPARTIMENT
Meer ruimte voor het hoofd en de schouders
en tot 16% meer voetruimte dan bij de
belangrijkste concurrent zorgen ervoor
dat de chauffeur comfortabel kan zitten
en de benen kan strekken.
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5

6

STELMOGELIJKHEDEN VOOR
DE STOEL

MET DE VOET GEACTIVEERDE
EN MET DE HAND
VRIJGEGEVEN PARKEERREM

De stoel kan tot 10% meer naar
voren en naar achteren worden
verplaatst dan de stoel van de
belangrijkste concurrent; dat betekent
dat chauffeurs hun zittende positie
kunnen aanpassen, zodat ze prettig
zitten en vermoeidheid beperken.

7

Deze rem is veel lichter te bedienen
dan een handbediende rem en zorgt
dat de rug van de chauffeur minder
wordt belast. De hendel is twee
keer groter dan bij modellen van de
concurrentie, zodat chauffeurs de
rem beter kunnen vastpakken, zelfs
met handschoenen.

PRAKTISCHE DISPLAY
Een standaard uitgevoerde
kleurendisplay met touchscreen
biedt snel en gemakkelijk toegang
tot belangrijke informatie over
de truck, zoals tijd, rijsnelheid,
waarschuwingen voor de chauffeur
en brandstofpeil. Via de display
worden ook de werklichten bediend
en de kruipremmen afgesteld.
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Ontworpen voor uw

toepassing.

Meer inventaris en minder ruimte betekent meer uitdaging bij het
verplaatsen van goederen, maar bedrijven kunnen zich een lagere
productiviteit niet veroorloven. De serie N combineert verbeterd
zicht rondom met innovatieve technologie om de chauffeurs meer
bewustzijn, vertrouwen en efficiëntie te bieden.

DAK VAN TRANSPARANT
GLAS†
Een optioneel dak met gelaagd glas
biedt onbelemmerd zicht naar boven
voor meer precisie en productiviteit
bij het oppakken en plaatsen van
ladingen op hoogte.

De chauffeur kan snel en gemakkelijk
zien waar de vorkpunten van de
heftruck in een palletlading gaan,
ook in omgevingen met weinig licht.

MASTOPENING

BOVENUITLAAT LINKERZIJDE

Een bredere doorkijk door de mast*
dan de belangrijkste concurrenten
zorgt voor verbeterd zicht, zowel bij
het hanteren van ladingen als bij het
rijden.

Dit geeft een natuurlijkere
houding als de chauffeur bij
het achteruitrijden over de
rechterschouder kijkt.

†
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LASERLIJN OP DE VORKEN

 ptionele uitrusting. *Breedste mastvenster vergeleken met de modellen Linde 2.5T
O
5-cilinder en Toyota 2.5T.

Serie N

WIST U DAT?
Deze trucks bieden de beste
werking in hun klasse en meer dan
99% van de orders wordt schadevrij
vervoerd en op tijd geleverd.* Maar
omdat er steeds minder ruimte is
en de ladingen groter en zwaarder
worden, wordt het steeds lastiger om
goederen zorgvuldig te verplaatsen
en orders op tijd de deur uit te krijgen.
*Bron: WERC DC Measures 2021
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Ontworpen voor uw

uitdagingen.

Het valt niet altijd mee om best practices te gebruiken bij het bedienen
van een heftruck. Er hangt echter veel af van de prestaties van de
chauffeur en daarom is het essentieel om veilige, effectieve gewoontes
te ontwikkelen en stimuleren door middel van uitgebreide training.
De serie N gaat een stap verder, met slimme functies en trucktechnologie
die realtime waarschuwingen en geautomatiseerde ondersteuning biedt
voor chauffeurs.

ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR DE CHAUFFEUR
Een set functies die zijn bedoeld om om zowel de chauffeurs als voetgangers op
en rond de heftruck bewust te maken van en veilig om te laten gaan met de truck.
DYNAMISCH
STABILITEITSSYSTEEM (DSS) †

ACHTERUITKIJKCAMERA
MET DISPLAY

Een compleet onderhoudsvrij systeem dat
geluids- en visuele waarschuwingen naar de
chauffeur stuurt en de prestaties van de truck
onder bepaalde omstandigheden beperkt.
Deze innovatieve technologie helpt bij het
stimuleren van best practices en kan het
risico dat de truck omslaat beperken.

Een achteruitrijcamera met lcd-display zorgt
dat chauffeurs bij achteruitrijden het gebied
achter de truck in de gaten kunnen houden
voor meer efficiëntie tijdens het manoeuvreren
of van richting veranderen.

GEÏNTEGREERDE
NABIJHEIDSDETECTIE
Waarschuwt de chauffeur op basis van de
nabijheid van andere machines, voetgangers
en zwaailampen door plaatselijke of realtime
locatietechnologieën. Past automatisch de
rijsnelheid en hydraulische functies aan om
het gebruik van de juiste werkmethoden te
stimuleren en de productiviteit hoog te houden.

GEÏNTEGREERD
VOORWERPDETECTIESYSTEEM
Een systeem dat uniek is voor de industrie en
de chauffeur waarschuwt als de LiDARtechnologie een voorwerp detecteert in de
rijbaan. Het systeem past automatisch de
rijsnelheid en hydraulische functies aan
wanneer dat nodig is, zodat het gebruik van
de juiste werkmethoden wordt gestimuleerd
en de productiviteit hoog wordt gehouden.

†
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Optionele uitrusting

Serie N

SCHIJNWERPERS EN
VOETGANGERS
WAARSCHUWINGSLAMPEN
Een zeer uitgebreid configureerbare set
lichtopties, montageposities, kleuren en
bedieningsmethoden bieden de beste oplossing
voor verbeterd zicht en meer bewustzijn in
gebieden met weinig licht of in drukke gebieden.  

HOOGTESELECTOR VOOR
STELLINGEN†
Ondersteunt de chauffeur bij het oppakken
en plaatsen van ladingen door continu de
vorkpositie in de gaten te houden en de vorken
op een vooraf ingestelde hoogte te pauzeren.
Het systeem geeft ook visuele meldingen aan
de chauffeur wanneer de hefhoogte
en stellinghoogte op elkaar zijn afgestemd,
om de efficiëntie te maximaliseren.

DETECTIE SYSTEEM VOOR
SPANFUNCTIE VAN KETTING†
Dit systeem geeft de chauffeur een visuele
waarschuwing terwijl de daalfunctie
automatisch wordt uitgeschakeld, zodat slap
hangen in het mastsysteem wordt voorkomen
en de kans op overbelasting op de kettingen
en slangen wordt beperkt.

WIST U DAT?
59% van DC-bedrijven noemt het
vinden van de juiste mensen hun
belangrijkste zorg; dat aantal stijgt
al vier jaar, in de vorige enquête
was dat nog 53%. Het stimuleren
van de productiviteit van beschikbaar
personeel is essentieel om aan
productiviteitsdoelen te voldoen.
*Bron: https://www.mmh.com/article/2021_warehouse_and_dc_
operations_survey_automation_as_a_disruption_response?
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Ontworpen voor uw

werkzaamheden.
De steeds hogere productiviteitsdoelen zorgen ervoor dat veel bedrijven
twee tot drie diensten werken en dat betekent dat er een nieuwe
norm moet komen voor een hoge werktijd en lage cost of ownership.
Zware werkcycli en uitdagende omgevingen kunnen de werktijd in
gevaar brengen en daarom moet u over machines beschikken die zich
continu bewijzen, dienst na dienst. De serie N helpt om uw inkomsten
te beschermen met technische functies die ongeplande stilstand
minimaliseren, service vereenvoudigen en brandstofkosten verlagen.
HYDRAULISCH SYSTEEM OP
VERZOEK†

BEWAKING VIA
TELEMETRIESYSTEEM†

Het zeer efficiënte hydraulische
systeem verbruikt, in combinatie met de
aandrijfketting, tot 13% minder diesel dan
systemen van de belangrijkste concurrenten.*

Snelle en eenvoudige bewaking maakt
het identificeren en diagnosticeren van
storingen gemakkelijker, zodat monteurs
minder vaak langs hoeven te komen en er
minder handmatige controles uitgevoerd
hoeven te worden om preventieve
onderhoudsmaatregelen te bepalen.

NATTE SCHIJFREMMEN†
De oliegekoelde natte schijfremmen bevinden
zich in een afgedichte eenheid en worden
tegen de omgeving beschermd; zo wordt
schade voorkomen en zijn de remmen vrijwel
onderhoudsvrij.

LANGERE
ONDERHOUDSINTERVALLEN
Hoogwaardige componenten zorgen ervoor
dat er minder onderhoud hoeft te worden
uitgevoerd en dat servicemonteurs minder
tijd hoeven te besteden aan het controleren
van de truck.

BETROUWBARE AFDICHTINGEN
EN AANSLUITINGEN
Fittingen met O-ringafdichtingen
beperken hydraulische lekkages, terwijl
de dubbelafgedichte stekkers in Deutschstijl verontreiniging door vocht en vuil
verminderen.

†

KOELING OP VERZOEK
MET OMKEERBARE VENTILATOR†
De ventilator keert de richting regelmatig
om of deze kan met een druk op de knop
worden omgekeerd; zo wordt vuil uit de
radiateur verwijderd en blijft de truck koel,
terwijl chauffeurs minder vaak zelf vuil
hoeven te verwijderen.

CONISCHE ROLLAGERS
Conische rollagers in de stuuras zijn beter
bestand tegen schokken en hoeven minder
vaak te worden gesmeerd dan de naaldlagers
die bij modellen van de meeste concurrenten
worden gebruikt.

ALUMINIUM HYDRODYNAMISCHE
TRANSMISSIE†
De geavanceerde Techtronix-transmissie is
ontwikkeld rondom een aluminium behuizing
en biedt bewezen duurzaamheid tegen
warmte, schokken en trillingen. Eenvoudige
toegang tot componenten die regelmatig
onderhouden moeten worden, maakt
onderhoud eenvoudiger en minimaliseert
uitvaltijd.

Optionele uitrusting

*Opmerking: conform 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 op de specificatiebladen vermeld.
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Over Yale
Yale is wereldwijd een grote fabrikant en leverancier
van hoogwaardige vorkheftrucks, magazijntrucks en
wagenparkoplossingen. 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.

MATERIALS HANDLING VOOR:
Automobielindustrie

Dranken

Chemicaliën
en gevaarlijke
materialen

Constructie

Voedingsmiddelen

Logistiek

Metaal

Papierindustrie

Retail

Hout

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
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