
Productoverzicht

NissaN ForkliFt EuropE B.V.

http://www.Nissan-nfe.com CDu-GC-NFE/05-08-2500 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.

sinds het 50 jaar geleden heftrucks begon te produceren, heeft Nissan een 
uitgebreid aanbod aan uitstekend presterende en innovatieve logistieke produc-
ten ontwikkeld en geproduceerd, bestemt voor markten over de gehele wereld. 
Vandaag de dag maakt de onderneming, als onderdeel van de renault-Nissan 
alliantie, gebruik van de voordelen die er voor zorgen dat de onderneming aan 
de top blijft op het gebied van heftruck en magazijntruck ontwerp. Van toonaan-
gevende motor en elektronica technologie tot bestuurderveiligheid, comfort en 
productiviteit. Daarnaast profiteren Nissan Forklift gebruikers van talloze andere 
kwaliteiten die Nissan tot een wereldmerk hebben gemaakt; niet in het minste 
kwaliteit, restwaarde en klantondersteuning.

Strategisch geplaatste productie locaties
Tegenwoordig heeft de Nissan Forklift productie faciliteiten op verschillende stra-
tegische locaties in de wereld; Europa, Japan en Amerika. Deze produceren met 
maximale flexibiliteit om aan de markteisen van verschillende markten te voldoen. 
De fabriek voor Europa staat in Pamplona, Spanje, en levert kwalitatief zeer hoog-
waardige producten die voldoen aan de ISO 9001 en ISO 14001 (milieu) normen. 
De productie van de Nissan magazijntrucks vindt plaats in Göteborg, Zweden.  
Ook deze fabriek heeft de ISO 9001 en ISO14001 certificaten.

Toekomstvisie
De ontwerpen van Nissan Forklift zijn het resultaat van intensief onderzoek op  
gebied van prestaties, duurzaamheid, veiligheid, operationeel gemak, milieu en geba-
seerd op een waarvolle terugkoppeling vanuit de grote klantenkring. Deze gedetail-
leerde benadering heeft geleid tot heftrucks van een hoogst mogelijke technische 
standaard en kwaliteit.

Motortechnologie
Deze is ontwikkeld met zowel economische prestaties en de zorg voor het milieu als 
belangrijke overwegingen. Alle Nissan Forklift LPG motoren zijn standaard voorzien 
van de unieke elektronisch geregelde 3-weg katalysator die de emissie met 98% 
reduceert (NOx). Daarnaast hebben deze motoren een motormanagement systeem 
dat voor een minimaal brandstofverbruik zorgt. Ook de Nissan dieselmotoren zijn 
zeer schoon en ultra zuinig.

Volledig aanbod
Als één van de toonaangevende heftruckfabrikanten, biedt Nissan Forklift 
een breed assortiment dat aan de zwaarste eisen van de logistieke industrie 
voldoet. Dit assortiment omvat met LPG en diesel uitgeruste heftrucks met 
hefcapaciteiten vanaf 1.5 ton tot 7.0 ton en drie- en vierwiel elektrische 
heftruck met hefcapaciteiten vanaf 1.25 ton tot 3.0 ton. Dit aanbod wordt 
gecompleteerd met een uitgebreid aanbod aan magazijntrucks;
• Reach trucks
• Orderverzamelaars
• Pallettrucks
• Stapelaars
Dit aanbod stelt u in staat maatwerk voor uw logistieke operatie samen te stellen.

Wereldwijd netwerk
De Nissan Forklift producten worden wereldwijd via een netwerk van meer 
dan 800 partners en 75 landen geleverd. Een deskundig, ervaren verkoop-
team is beschikbaar om te adviseren over de meest ideale balans aan pro-
ducten en de meest economisch aanschaf ervan. 

24-uurs ondersteuning
Nissan Forklift begrijpt volledig dat voor klanten logistieke transportmiddelen 
100% operationeel moeten zijn en blijven, vooral in veeleisende bedrijfstoepas-
singen. Ons uitstekend getraind en zeer gemotiveerd service netwerk is snel 
beschikbaar om ondersteuning te verlenen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 
Nissan Forklift adviseert klanten met een grote vloot en ondersteunt in het opzet-
ten van onderhoudsprogramma’s, effectieve reparatieprocedures en een nood-
voorziening voor onderdelen om zo de productiviteit te waarborgen en te houden. 
Nissan Forklift kan ook gespecialiseerde training voor onderhoudspersoneel en 
chauffeurs verzorgen. De grote operationele betrouwbaarheid van de Nissan 
Forklift trucks wordt ondersteund door de snelle en efficiënte beschikbaarheid 
van onderdelen. Deze zijn voor geheel Europa beschikbaar vanuit onderdelen-
centra in Nederland, Spanje en Engeland en vanaf daar door middel van 24-uurs 
leveringen aan het Nissan Forklift dealer netwerk of direct aan de klant.

naar een hoger niveau Brengt u



PLL
1.4 - 2.0 ton, AC

PLP
2.0 - 2,5 ton, AC

TS
1.2 - 1.4 ton, DC

USS
1.4 ton, AC

UFS
2.0 - 2.5 ton, AC

URF
1.2 - 1.5 ton, AC

PPF/PPL
1.2 - 2,0 ton, AC

UNS/UHS
1.4 - 1.6 - 2.0 -  
2.5 ton, AC

PSL/PSD
1.2 - 1.6 ton, AC

PSH
1.6 - 2.0 ton, AC

PS
1.2 ton, AC

AJN/ASN
1.6 - 2.0 ton, AC

XJN/XSN
1.6 - 2.0 ton, AC

XLL
2.0 ton, AC 

ALL
2.0 ton, AC

PPC/PPD
1.2 - 2.0 ton, AC

OPH 
OPC 
OPS
1.0 ton, DC

OPM
1.0 ton, DC

STAPELAARSPALLET TRUCKS ORDERVERZAMELAARS VERBRANDINGSMOTORENELEKTRISCH

TX Serie 
48 volt 
1.25 - 2.0 ton, AC

QX Serie
80 volt 
2.0 - 3.0 ton, DC

FX5 Serie
5.0 - 7.0 ton,  
LPG & Diesel

GX Serie 
3.5 - 5.0 ton 
LPG & Diesel

TX4 Serie 
48 volt 
1.6 - 2.0 ton, AC

BX Serie
48 volt
1.5 - 3.0 ton,  
Cushion AC
1.5 -2.5 ton, 
Luchtbanden AC

LX Serie 
1.5 - 3.6 ton,  
Compact cushion LPG 
1.6 - 2.5 ton, 
Compact luchtbanden  
Benzine / LPG

DX Serie
1.5 - 3.2 ton,  
LPG & Diesel

LX35 Serie 
3.5 ton,  
Benzine / LPG  
& Diesel

REACH TRUCKS


