belangrijkste specificaties

Model (LPG/diesel)		
Werklast
Zwaartepunt werklast
Breedte
Draaicirkel
Hoogte hoofdbeschermer
Lengte zonder vorken

kg
mm
mm
mm
mm
mm

GX-35

GX-40

GX-45

GX-50

3500
600
1490
2720
2250
3095

4000
600
1490
2752
2250
3128

4500
600
1490
2799
2250
3209

5000
600
1490
2936
2250
3340

GX
Serie

3.5 – 5.0 ton

Nissan Forklift Europe B.V.
http://www.Nissan-nfe.com CDU-GX-NFE/05-08-500 Printed in the Netherlands
Nissan Motor Co. Ltd. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf wijzigingen door te voeren in kleur, uitvoering en specificaties zoals in deze brochure
vermeld, of om individuele modellen niet meer te voeren. De kleuren van de heftrucks kunnen licht afwijken van de afbeeldingen in de brochure. De specificaties variëren
per land, afhankelijk van de daar geldende regels. Neem contact op met uw leverancier om er zeker van te zijn dat de heftruck aan uw verwachtingen voldoet.
Alle in deze brochure vermelde gegevens zijn gebaseerd op standaard condities en kunnen afwijken door toleranties in motoren en systemen, conditie van de heftruck en
werkomstandigheden. Sommige afgebeelde items, of in tekst verwoord, zijn optioneel.

Op zoek naar de symbiose van mens, v oertuig en natuur

Nissan’s milieu filosofie is samengevat in de uitdrukking “symbiose van mens,
voertuig en natuur”. Het geeft ons ideaal beeld van een duurzame mobiele
samenleving weer.
Voor de toekomst van onze planeet en komende generaties, doen we alles wat
we kunnen om onze natuurlijke omgeving te beschermen door daadwerkelijke
reductie van milieubelasting en het leveren van innovatieve producten die een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze duurzame mobiele samenleving.
Nissan’s ultieme milieudoelstelling is een volledige controle over:
- de effecten die onze zakelijke activiteiten op het milieu hebben
- de invloed op het milieu door het gebruik van de Nissan voertuigen
door onze klanten
- het niveau van de gebruikte bronnen dat acceptabel is voor een
natuurlijk evenwicht.

Eco-vriendelijk motorontwerp
Door gebruik te maken van de motortechnologie die voor auto’s is ontwikkeld, voldoen
de Nissan Forklift heftrucks ruimschoots aan de meest strikte regelgeving die in Europa,
Amerika en Japan gelden. Ze bieden tevens productiviteit verhogende prestaties welke
in balans zijn met een indrukwekkend laag brandstofverbruik.

ISO14001 gecertificeerde productiefaciliteiten
Tegenwoordig heeft de Nissan Forklift productiefaciliteiten op drie verschillende
strategische locaties in de wereld; Europa, Japan en Amerika. Elke fabriek heeft een
ISO 14001 (milieu)certificaat, welke gericht is op de reductie van water- en energie-

Reductie
CO2
emissies
Minimaliseer
emissie ter
bescherming
van afmosfeer,
water en
grond

Bescherming van
hulpbronnen –
Reductie,
Hergebruik en
Recycle

We hebben specifieke doelstellingen gesteld om ons doel te bereiken op drie
sleutelgebieden, en we zijn onze inspanningen aan het intensiveren om deze
te halen. Nissan vindt de volgende drie onderwerpen cruciaal; reductie van
kooldioxide (CO2) uitstoot; schonere uitstoot om de atmosfeer, water en grond
te beschermen; en hergebruik van materialen en hulpmiddelen. Van deze drie
heeft Nissan de reductie van CO2 uitstoot als hoogste prioriteit. Nissan’s
doelstellingen voor deze en de andere hoofdthema’s en de maatregelen om
de doelstellingen te halen staan beschreven in het Nissan Green Program 2010,
ons middellange termijn milieu actieplan. Wij maken constant voortgang om
de doelstellingen van het programma te halen.

verbruik, visuele- en geluidsverstoringen en het vermijden van uitstoot van schadelijke
stoffen in de lucht en in het water.

Maximale recycling
Elke Nissan Forklift heftruck is zorgvuldig ontworpen zodat tot 98% van de truck kan
worden gerecycled. Hergebruik van materialen draagt bij aan een effectieve benutting
van de natuurlijke grondstoffen van onze planeet.

Verlicht de milieubelasting en
beperk gebruik van de natuurlijke
bronnen door Nissan auto’s,
heftrucks en zakelijke activiteiten
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De bestuurder centraal

Ruimte om te werken
De royale beenruimte van de GX Serie
biedt een ontspannen werkomgeving
voor een ontspannen en geconcen-
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treerde houding van de bestuurder,

Het comfort en de tevredenheid van de

de hele werkdag lang, voor maximale

bestuurder zijn belangrijke aspecten bij het

productiviteit.

ontwerp van het bestuurdersplatform van de
GX. De ruime cabine biedt een stressvrije
omgeving, zodat de bestuurder zich de hele
werkdag kan concentreren op zijn werk.
De ergonomisch geplaatste bedieningsfuncties en het lage geluidsniveau maken de
heftruck nog beter bestuurbaar.
Een optionele, zeer comfortabele stoel maakt
het werken nog aangenamer. De optionele
NISSAN CLEARVISION-cabine, met panora-

Vingertipbediening

misch zicht naar voren, zorgt voor uitstekend
zicht in alle richtingen. Bij slechte weersomstandigheden biedt de cabine de bestuurder

De optionele vingertipbediening maakt

een comfortabele werkplek die beschermt

gebruik van elektrisch-hydraulische

tegen regen, wind en kou.

hendels voor snelle en simpele bediening van het stuur, de claxon en de

Goed toegankelijk

hefinrichting.
Een brede instap en royale beenruimte maken
het instappen in de ruime cabine makkelijk en
bieden maximaal zitcomfort.

Uit de autoindustrie
Deze invloeden zijn terug te zien in de
doordachte vormgeving van de verlichtingschakelaar en de rijrichting keuzehendels, welke ergonomisch geplaats zijn.

Veilig werken



GX

De GX Serie van Nissan biedt productiviteit
en hoge prestaties, met krachtige lpg- en dieselmotoren voor een lange levensduur en optimale efficiëntie. De brede opstap zorgt voor
uitstekende stabiliteit, met name bij het heffen
van zware ladingen naar grote hefhoogtes.

Stuursynchronisatie
(optioneel)

Het veiligheidspakket van de GX Serie is gebaseerd op het Nissans RRS (Risk Reduction
System) en draagt in grote mate bij aan de

Voor veiliger gebruik en hogere produc-

veiligheid van de bestuurder:

tiviteit controleert een sensor de stuuren wielhoek zodat het stuurwiel exact in

• Uitstekend zicht in alle richtingen

de juiste positie terugkomt voor rijden in

• Transmissie die automatisch terugkeert in

een rechte lijn.

de neutrale positie
• Mastblokkeersysteem
Bocht begint

• Parkeerrem met ontgrendelknop
• Waarschuwingssignaal voor veiligheidsgordel

Originele positie

Het door de stoel aangestuurde “returnto-neutral”-systeem wordt ingeschakeld
wanneer de bestuurder de stoel verlaat terwijl

Stuurwiel terug in originele positie

Auto mastvergrendeling

de heftruck nog in de versnelling staat.
Dit systeem ontkoppelt binnen drie seconden de
transmissiesolenoïdes voor voor- en achteruit
om verdere bewegingen van de hefvorken te
voorkomen.

Dit systeem, dat standaard op alle
modellen zit, blokkeert automatisch alle
hef- en nijgfuncties om onbedoelde

Auto nul-stelling (optie)

bewegingen te voorkomen wanneer de
bestuurder niet op zijn stoel zit.

Met één druk op de knop worden de vorken in

Een alarm klinkt en een waarschuwings-

een horizontale positie gebracht, waardoor het

signaal wordt zichtbaar op het dashboard.

voor de chaffeur snel en eenvoudig is om de

Hefvergrendeling

g

N

vorken voor de lading te plaatsen.
re
verg ndelin
ijg

Makkelijk onderhoud

Diagnose Menu
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Het multifunctionele LCD display biedt in één
oogopslag een schat aan informatie over de

De ingebouwde testapparatuur van de

operationele status en de onderhoudsactivi-

truck (Built-In-Test-Equipment, BITE)

teiten. Mede daardoor kan de truck zo lang

beschikt over geïntegreerde zelftests en

mogelijk operationeel gehouden worden.

dialoogfuncties zodat problemen eenvoudig opgelost kunnen worden en de

De functietoetsen kunnen worden gebruikt

truck korter inactief is. In het geval van

om de prestaties van de truck nog nauw

een storing verschijnt er een waarschu-

keuriger in te stellen en de parameters zo

wingssignaal op het LCD display.

te kiezen dat zij optimaal aansluiten bij de
ervaring van de bestuurder en de lading of de
werkomstandigheden.
Voor werkzaamheden in stoffige omgevingen
beschikt de GX Serie standaard over een

Service herinnering

groot luchtfilter. Ook zijn de elektrische units,
zoals de Vehicle Control Module (VCM) IP65,
beschermd tegen het binnendringen van stof

Als deze functie is geactiveerd, ver-

en water. Optionele beschermhoezen voor de

schijnt er bij het starten van de truck

nijgcilinders en een voorluchtfilter verbeteren het

een waarschuwing op het LCD display

functioneren van de truck bij zware werkom-

als het opgegeven aantal werkuren

standigheden nog eens extra. Dit zijn allemaal

is verstreken of de opgegeven dag

maatregelen om te zorgen dat het onderhoud

of datum is bereikt, die aangeeft dat

van de trucks tot een minimum beperkt blijft.

er routineonderhoud gepleegd moet
worden.

Engine Concentrated
Control System (ECCS)
De functies van de motor en het voertuig

PIN-code toegang

worden voortdurend gecontroleerd en aangestuurd door een geïntegreerd systeem.
Daarmee kunnen problemen snel worden

Het viercijferige pincodesysteem

opgelost en presteert de truck altijd en onder

dat standaard aanwezig is, voorkomt

alle omstandigheden optimaal.

ongeoorloofd gebruik van de truck.
Er kunnen maximaal vijf pincodes worden
VCM

geregistreerd. Dit systeem maakt ook
het uitlezen van de werkuren voor ieCAN

Alle bedieningsinstrumenten
zijn onderling
verbonden
via CAN

CAN


dere pincode of bestuurder mogelijk.

LCD

ECM
CAN

Eigenaar in gedachten

Schone motor
De TB45 lpg-motor beschikt over ECCS
en heeft een uitzonderlijke lage uitstoot

11
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van schadelijke stoffen. Deze liggen zelfs

De GX Serie biedt werkelijk waar voor uw

nog onder de strengste milieueisen.

geld, omdat hij is ontworpen om zelfs onder
de meest veeleisende omstandigheden zoals
haventransport, bouw, afvalverwerking en bottelarijen optimaal te presteren.
De royale beenruimte, de CLEARVISONcabine en de ergonomisch geplaatste
bedieningsfuncties geven de bestuurder een
natuurlijke werkhouding, zodat hij zich volledig
kan concentreren op zijn werk. De optionele
vingertipbediening op de armsteun zorgt voor

Standaard
3-weg katalysator

een nog hogere productiviteit.
Lpg-motoren zorgen voor een lage milieubelasting en laag brandstofverbruik. Ook de die-

LPG systeem
Koolmonoxide (CO) - emissie

&%%

zonder katalysator

'*

3A) voor de uitstoot van schadelijke stoffen.

&.

tot en met de solide constructie is de Nissan

'

GX ontworpen voor optimale productieve tijd

Koolwaterstof + Stikstofoxide (HC + NOx) - emissie
zonder katalysator

&%%

onder de meest uiteenlopende, zware werkomstandigheden.

+(

Nissan GX Serie: gemaakt met het oog op de

+*

bestuurder en de eigenaar in gedachten.

(
&



met 2-weg ongeregelde
katalysator
met 3-weg ongeregelde
katalysator
met 3-weg geregelde
katalysator
met 3-weg geregelde
katalysator en ECCS

de allernieuwste Europese voorschriften (fase
Van de ingebouwde onderhoudsdiagnose

'*


met 2-weg ongeregelde
katalysator
met 3-weg ongeregelde
katalysator
met 3-weg geregelde
katalysator
met 3-weg geregelde
katalysator en ECCS

selmotoren zijn zuinig en voldoen volledig aan

Stevige constructie

Power/ECO en
Snelheidskeuze
De standaard Power/ECO-schakelaar (lpg)

Het robuuste ontwerp van de heftruck

zorgt voor een nog lager brandstofverbruik.

weerspiegelt de kwaliteit waar Nissan

Met de optionele snelheidskeuze schakelaar

om bekend staat. Ieder component is

kan de maximum snelheid worden aangepast

ontworpen en getest met de bedoeling

aan de vaardigheid van de chauffeur of opera-

een vorkheftruck te creëren met een

tionele eisen.

extreem lange levensduur.

