
MS-meerijstapelaar.
1600 kg

Het zit-/leun-/stasysteem van de meerijstapelaar 
zorgt voor productief ophalen en stapelen.



2 MS-meerijstapelaar

De MS16S-meerijstapelaar is bedoeld 
voor het stapelen en oppakken van 
goederen bij werkzaamheden voor lang 
en middellang intern transport.

Met een uitstekende toegang, een 
variabele zitpositie en een hoge liftmast, 
biedt deze heftruck een comfortabele 
werkomgeving, wat resulteert in 
verbeterde productiviteit.



De MS16S-meerijstapelaar is ideaal voor 
gebruik in:
•   Kleine magazijnen met smal gangpad  

met blokstapels
•   Horizontale ladingsoverdracht, over 

middellange en lange afstanden
•  Compacte en drukke locaties

Productkenmerken:
• Goed zicht op de vorkpunten
•   Door het uitstekende gezichtsveld kan de 

chauffeur deze truck vol vertrouwen bedienen
•   Een krachtige AC-tractormotor zorgt voor een 

uitstekende acceleratie- en rijsnelheid

Ergonomische kenmerken:
 Een soepele hef- en daalfunctie 
wordt geboden door een responsieve 
mini-vingertopbedieningshendel en 
rijrichtingbediening door middel van de  
knoppen op het dashboard.
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productiviteit.
Verhoogde

De Yale® MS16S compacte multifunctionele meerijstapelaar stelt de 
chauffeur in staat om pallets in kleine ruimtes te laden en lossen 
en kan zich omdraaien in smalle gangpaden, waardoor het een van 
de meest wenbare heftrucks is.



Voortbouwend op het ontwerp van de bekroonde MP20-
25T-pallettruck met zitplaats heeft de Yale MS16S-serie de 
behoeften van de chauffeur centraal gesteld in het ontwerp, 
waardoor de overdracht van goederen over middellange 
en lange afstanden snel en met uitstekende zicht van de 
chauffeur mogelijk is. 

Het unieke, gepatenteerde, adaptieve zitontwerp zorgt  
voor een keuze uit zittend, leunend of staand en biedt 
maximale flexibiliteit. 

4 MS-meerijstapelaar

Zorgvuldig doordachte,  
intuïtieve bediening met een  
stevige handgreep rechts

Een lage opstaphoogte van 297 
mm maakt eenvoudig in- en 
uitstappen mogelijk met een open 
ingangsbreedte van 470 mm

Lichte linkshandige besturing

Grote vloermat met  
geveerde demping

Een voorgevormde, volledig 
instelbare zitting van 
polyurethaan maakt een 
zittende, leunende en staande 
bediening/ondersteuning 
mogelijk om vermoeidheid 
tijdens langere ritten te 
verminderen

comfort.
geoptimaliseerd
Ergonomisch ontwerp voor

297 mm

470 mm

Zittend Leunend Staand



Zeer stabiel mastontwerp voor 
vertrouwen van de chauffeur

Snelle hef- en daalsnelheden 
voor zowel belaste als 
onbelaste vorken verkorten  
de cyclustijden voor laden  
en lossen 

Er zijn dwarsliggers geplaatst 
om het gezichtsveld te 
maximaliseren, zowel bij 
verlaagde als verhoogde  
mastposities

Lastarmen met tandemlastwielen

De beschermkap is 
vastgeklonken aan het buitenste 
frame van de mast

Gebruiksvriendelijke 
vlinderknoppen voor de 
rijrichting en snelheid

Gebruiksvriendelijke 
elektronische fly-by-wire 
besturing voor nauwkeurig 
manoeuvreren en moeiteloze 
bediening door de operator

Stalen bumper achter uit  
één stuk

Zwaar aandrijfframe van  
gelast staal

Unieke, gepatenteerde, 
adaptieve zitting zorgt voor een 
keuze uit zittende, leunende 
of staande posities en biedt 
maximale flexibiliteit

Progressieve snelheidsregeling  
en snelheidsvermindering bij het 
nemen van bochten

productiviteit 
Ontworpen voor  

en duurzaamheid.
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Mast

Met bouten bevestigde mast 
maakt snel en eenvoudig 
onderhoud en mastwijzigingen 
mogelijk

De knoppen voor de claxon en 
heffen en dalen bevinden zich 
handig onder de handgreep voor 
bediening met de vingertop

Royaal bemeten mastvenster 
voor productievere 
lastbehandeling en minder 
vermoeidheid en stress voor  
de chauffeur

Smalle doorsnede van de vrije 
hefcilinder optimaliseert het 
zicht langs de mast

Mast met volledige breedte 
voor een geoptimaliseerd 
gezichtsveld

Breed mastvenster:

• Tweetraps mast: 574 mm
• Drietraps mast: 475 mm

De standaard mastbeschermer is gemaakt van zeer duurzaam 
transparant Lexan™ polycarbonaat, voor een goed zicht langs de 
mast en een zekere mate van bescherming voor de chauffeur. 
Optioneel is er een gaasbescherming verkrijgbaar.

Er zijn tweetraps niet-vrije 
hefmasten en volledig vrije 
hefmasten en drietraps volledig 
vrije hefmasten beschikbaar

met
uitstekend zicht.



Productiviteit
Welke materials handling-apparatuur van Yale u 
ook gebruikt, u kunt erop vertrouwen dat het is 
ontworpen om uitstekende productiviteitsniveaus 
te bieden. 

AC-tractiemotoren bieden rijsnelheden tot 9 km/u. 
Met de precieze hefbediening kan de chauffeur 
eenvoudig lasten tot 1,6 ton aan 

Ergonomie
Hoe comfortabeler uw chauffeurs zijn, hoe 
productiever en winstgevender uw werkzaamheden 
zullen zijn.

De snelheid van de stapelaar wordt geregeld met 
een natuurlijke beweging van de duim op de goed 
ontworpen vlinderbesturing en de onderdelen 
van het dashboard zijn zo ontworpen dat ze 
gemakkelijk bereikbaar zijn.

Toegang tot het batterijcompartiment is snel en 
eenvoudig.

Betrouwbaarheid
Het frame, de kappen en de mast van de heftruck 
hebben een robuust ontwerp. 

De afgedichte stekkers en hoge mate van 
bescherming tegen binnendringing voor de 
elektrische componenten verhogen  
de algemene betrouwbaarheid.

service.
Yale tot uw

Servicegemak
De MS16S van Yale is zo ontworpen dat 
deze eenvoudig te onderhouden is.

Met aanduiding voor het batterijniveau  
en een alarmcode gemakkelijke toegang  
tot diagnostiek, aandrijfmotor en  
hydraulische pomp. 

De onderhoudsinterval voor de hydraulische 
olie en de filterwissel is 3000 uur.

Cost of ownership
Yale en haar dealernetwerk zetten zich in  
om klanten te ondersteunen. 

Het duurzame ontwerp en het lage 
energieverbruik van de MS16S helpen  
de lopende bedrijfskosten onder controle  
te houden.

Beschikbare opties
De Yale MS16S biedt een uitgebreide 
reeks opties, wat betekent dat de heftruck 
nauwkeurig op elke klanttoepassing kan 
worden afgesteld.

• Universele steun
• Universele enkele klem
• Stretch-wrap rolhouder
• A4-klembord
• Drankenhouder
• DC-DC 12 V converter
• Opties chauffeursbeschermkap
• Verschillende aandrijfwielopties
• Lastbeschermrek
• Batterijwisselstation
• Hoorbaar alarm
• Hydraulisch koelhuispakket
• Yale Vision-telematica
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Materials handling voor:

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.

Onderdeelnr. publicatie 220990643 Rev.01  
Gedrukt in Nederland (0418HROC) NL.

Veiligheid. Deze truck voldoet aan de huidige CE-eisen. Specificaties 
kunnen op elk moment, zonder aankondiging, worden gewijzigd. Yale, 
VERACITOR en  zijn geregistreerde handelsmerken. “PEOPLE, 
PRODUCTS, PRODUCTIVITY”, PREMIER, Hi-Vis en CSS zijn 
handelsmerken in de Verenigde Staten en in bepaalde andere 
rechtsgebieden. MATERIALS HANDLING CENTRAL en MATERIAL 
HANDLING CENTRAL zijn servicemerken in de Verenigde Staten en in 
bepaalde andere rechtsgebieden.  is een geregistreerd auteursrecht. © 
Yale Europe Materials Handling 2018. Alle rechten voorbehouden. Heftruck 
weergegeven met optionele apparatuur. Land van registratie: Engeland en 
Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775

HYSTER-YALE UK LIMITED 
handelend als 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-forklifts.eu

Over Yale®


