Serie MR

1000 kg – 2500 kg

Het volgende niveau in reachtruck-productiviteit, geleverd door
innovatie, technologie en ergonomisch design.

Hoger

reiken.
Omdat uw klanten meer van u vragen,
moet u meer kunnen verwachten van
uw reachtrucks. De Yale® MR-serie
levert meer.
•	
Meer flexibiliteit met zeven modellen in capaciteiten van 1400 kg tot
2500 kg en hefhoogten tot 12,75 m.
•	
Meer keuze met drie verschillende frames die passen bij uw toepassing.
• Meer productiviteit met hogere rij-, hef- en daalsnelheden.
• Meer comfort met ergonomische bediening en verbeterd zicht.
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Serie MR

Responsieve prestaties.
Om meer ladingen per uur te verplaatsen zijn snelle cyclustijden van
essentieel belang. Daarom hebben we de rijsnelheid van de MR
verhoogd naar 14 km/u en de mastsnelheid naar 0,8 meter per seconde
met masten die tot 12,75 meter kunnen worden geheven.
Precieze prestaties.
Maar kracht zonder controle is niet efficiënt. Van verstelbare snelheidreductie
in bochten, regeneratief remmen en kruipsnelheid tot de optionele
automatische vorknivellering en positioneringssystemen voor de lading met
behulp van laser; de MR-serie biedt de bestuurder totale controle.
Meer verplaatsen.

De robuuste mast voor zwaar gebruik biedt een stabiele
verwerking van ladingen en een hoge restcapaciteit voor het
sneller wegzetten en ophalen. Het heavy-duty model van 2000 kg
kan op volledige capaciteit een.

control.
Take

Des te meer tijd uw bestuurders in het
bestuurderscompartiment doorbrengen, des te productiever
ze zullen zijn, daarom hebben we het ontwerp van het
bestuurderscompartiment afgestemd op hun behoeften.
Gefocust denken.
Het is heel tijdrovend voor bestuurders om constant het gezichtsveld aan te
passen. Daarom hebben de nieuwe modellen uit de MR-serie high
visibility-masten. De bestuurdersbeschermkap is volledig vernieuwd zonder
compromissen op de kracht of veiligheid te sluiten en met behoud van de
maximale bestuurdersbescherming en een uitstekend zicht omhoog en rondom.

Comfortabel beter.
De lage brede opstap, geïntegreerde handgreep en verstelbare stuurkolom
ondersteunen gemakkelijke toegang. De laagste een breedste treden in de
industrie, geïntegreerdehandgrepen en een verstelbare stuurkolom maken
eenvoudig in- en uitstappen mogelijk. Nieuwe volledig geveerde verstelbare
stoel met integrale rugsteun vermindert de trillingen van het hele lichaam
aanzienlijk terwijl de breeder geplaatste vloerpedalen meer beenruimte
bieden en een comfortabelere werkhouding.
De bestuurder kan kiezen tussen 180° en 360° besturing met één
druk op de knop.

360° besturing.

180° besturing.

Tractiewiel draait 270° indien er zonder stoppen in het gangpad
gemanoevreerd wordt.

Truck dient tot stilstand te komen en rijrichting dient handmatig door de
bestuurder omgezet te worden.

Think ergonomics
•
•
•
•
•
•

Ontworpen voor de chauffeur
Uitstekend zicht
Eenvoudige toegang
Ruime cabine
Verstelbare volledig geveerde stoel
Touchscreen-technologie
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presteren.
Gemaakt om te

Duurzaam Gebouwd

Serie MR 1400 – 2500 kg
Heavy-duty mastontwerp levert
hoge restcapaciteiten en stabiel
laad behandeling

Volledige laadcapaciteit van 2000 kg
op 7,5 m en 1000 kg tot 12.50m
Hoge zichtbaarheidsmast biedt
uitstekend naar boven en zo
zicht rondom
Geïntegreerde handgreep aan de
linkerkant Hand op de luifel en voor
de rechterhand eronder de armsteun

Joystick-ontwerp bootst natuurlijk
na handvorm, biedt eenvoudig
intuïtieve bediening

AccuTouch Mini-hendelmodule:
•	Maximale hydraulische controle
Bekendheid van de exploitant
•	Extra functietoetsen geïntegreerd
in de verstelbare armsteun
Aanraakscherm biedt
PIN-toegang, presetselectie, vloot
managementinformatie, gewicht
indicatie, lift interrupt override,
kruipsnelheid selectie

Uitbreidbare vorken kunnen
toenemen Opslagcapaciteit tot 30%

De laagste en breedste stap in de
Industrie voor eenvoudige toegang
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Serie MR

Draai de deur open en vloerplaat
met snelle ontgrendeling
•	1000 uur uitzending olie
veranderingen

MR-serie 1000-1400 kg Kantelmast
Kantelmast tot 7,5 m met integrale
sideshift (in vorkenbord)
Beschermkap met uitstekend zicht.

De kantelmast zorgt voor een beter zicht op de lading bij
het plaatsen/verwijderen vanaf stellingen, waardoor het
risico op schade wordt verminderd.

De voorste led-schijnwerper is
bewegingsgeactiveerd en waarschuwt
voetgangers dat de heftruck zich in
de directe omgeving bevindt

Geprofileerde armsteun biedt steun
aan de rechterarm en geïntegreerde
handpalmsteun

Volledig geveerde verstelbare stoel
met integrale rugsteun vermindert
lichaamstrillingen

Stuurkolom, direct gemonteerd
op het chassis met stevig
schuifmechanisme
Stuurdesign met soft touch en
comfortabele stuurknop Biedt een
prettige rijhouding voor minder
stress op de pols, elleboog en arm
van de chauffeur.

Dezelfde ergonomie als de
MR14-25-serie biedt een
hoogwaardig
chauffeursscompartiment dat
comfortabel en gemakkelijk is om
in te werken.

Keuze uit batterijen van 280 Ah tot
620 Ah, om in te spelen op de duur
van de diensten en de hefcapaciteit
Veel vloerruimte en ruimte tussen
de pedalen voor eenvoudiger
in- en uitstappen.

Drie verschillende modellen
volgens capaciteit: 1,0 t, 1,2 t en
1,4 t (modellen: MR10E, MR12E,
MR14E)

Denk lagere cost
of ownership
•	
Lager energieverbruik en kosten
• Hogere restwaarde
• Langere werktijd
• Hoger rendement op de investering
5

opties
Meer

Bestuurdersbeschermkap.
Vier verschillende beschermkappen voor drive-in stellingen zijn verkrijgbaar
om te voldoen aan verschillende toepassingsvereisten.

Snel wisselbare batterij.
Dankzij het zijdelingse verwijderingssysteem kan de batterij snel worden
verwisseld zodat de stilstandtijd wordt beperkt en het wisselen van de
batterij heel eenvoudig is.
Laserpositionering.
Weer iets waarmee Yale® aan kop loopt binnen de industrie –
laserpositionering waarmee de bestuurder sneller en veiliger kan werken en
schade aan de producten en stellingen kan verminderen.

Uitschuifbare vorken.
De uitschuifbare vorken worden hydraulisch bediend en zorgen voor
maximaal 30 % meer opslagcapaciteit en behouden de operationele
flexibiliteit bij gebruik in andere delen van het magazijn.

De laser projecteert een rode lijn van het vorkenbord naar de locatie
zodat de bestuurder duidelijk kan zien waar de vorken geplaatst moeten
worden om de pallet veilig op te heffen. Dit helpt om menselijke fouten te
verminderen, met name als bestuurders ladingen hoog in de stelling moeten
pakken of plaatsen. De laser wordt automatisch aangezet als de mast
hoger heft dan de vrije hefhoogte (ongeveer 2 m).

Gewichtsaanduiding.
Met één druk op de knop kan de bestuurder snel het laadgewicht op
de vorken controleren met een nauwkeurigheid van +/- 10 kg zodat de
heftruck alleen gebruikt wordt binnen de opgegeven limieten en niet
overbelast wordt.

* Niet alle opties zijn beschikbaar op het MR10-14E-bereik.
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Serie MR

Koude opslagruimte
opties

Denk veelzijdigheid
•	
Heftrucks speciaal aangepast aan
uw zakelijke behoeften
•	
Een reeks opties aangepast aan
uw toepassing
•	
Verhoog de efficiëntie en productiviteit

De volledig geïsoleerde cabine
is beschikbaar in zowel standaard
als smalle chassismodellen.
Verwarmde ramen en kachels ingebouwd in de deuren van de
cabine behoud de optimale temperatuur voor de gebruiker.
Gecombineerd met een luchtcirculatiesysteem kunnen uw
operatoren werk langer comfortabeler. Het zicht is ook niet
aangetast, operators hebben een duidelijke alles rond zicht
met ontluchting en ruitenwissers die de voorzijde van de
cabine vrij van mist.
De truck is verkrijgbaar met glas of polycarbonaat,
verwarmd of onverwarmde ramen.
Bij temperaturen onder het vriespunt kunnen bewegende
delen nadelige gevolgen hebben betrouwbaarheid daarom
hebben we de hydraulische smering geperfectioneerd
bestand tegen de effecten van temperaturen tot -30 ° C
zonder concessies te doen aan de truckprestaties.

Allround zichtbaarheid
Uitstekend zicht rondom met
gelamineerd helder zicht boven het
hoofd bewakingsscherm

Intercomoptie
Interne / externe operator
communicatie

Koelhuisfuncties
•	Standaard en smal chassismodellen
•	Volledig geïsoleerd
•	Luchtcirculatie en
ventilatiesysteem
•	Cabinetemperatuur
van + 20 ° C bij -30 ° C
omgevingstemperatuur
•	36 mm “Thinsulate” -isolatie
- 5 keer efficiënter
•	Standaard interieurverlichting buitenverlichting opties
•	Deurontwerp geoptimaliseerd
voor extra bestuurdersruimte

Comfort voor de machinist
•	Brede invoer - gemakkelijke
toegang
•	Maximale cabine-integriteit,
volledige lengte 25 mm diameter
deurscharnier
•	Linker vergrendelingspedaal
verwijderd naar creëer meer ruimte
voor de machinist. Interlock bereikt
via deur sensor en de
bestuurdersstoel huidige schakelaar
Laser positionering
Tot - 30 ° C kunnen operatoren
sneller werken, draagt bij aan
veiliger werking en verminderde
schade aan producten en stellingen

5 warmte-opties
•	2.0kW compartimentverwarming
•	3 x 0.3kW kachels verhogen
de warmte stroom naar
mastscherm Koelhuisfuncties
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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

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

Onderdeelnr. publicatie 220990100 Rev.10
Gedrukt in Nederland (1018HROC) 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
is een geregistreerd auteursrecht.
bepaalde andere rechtsgebieden.
© Yale Europe Materials Handling 2018. Alle rechten voorbehouden.
Heftruck weergegeven met optionele apparatuur. Land van registratie:
Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775

