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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.

Brengt u naar een hoger niveau
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Sinds het 50 jaar geleden heftrucks begon te produceren, heeft Nissan een
uitgebreid aanbod aan uitstekend presterende en innovatieve logistieke producten 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 ontwerp. Van toonaangevende 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.

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 magazijn trucks;
• Reach trucks
• Orderverzamelaars
• Pallettrucks
• Stapelaars
Dit aanbod stelt u in staat maatwerk voor uw logistieke operatie samen te stellen.

Strategisch geplaatste productie locaties
Tegenwoordig heeft de Nissan Forklift productie faciliteiten op verschillende strategische locaties

Wereldwijd netwerk

in de wereld; Europa, Japan en Amerika. Deze produceren met maximale flexibiliteit om aan de

De Nissan Forklift producten worden wereldwijd via een netwerk van meer dan 800 partners

markteisen van verschillende markten te voldoen. De fabriek voor Europa staat in Pamplona, Spanje,

en 75 landen geleverd. Een deskundig, ervaren verkoopteam is beschikbaar om te adviseren

en levert kwalitatief zeer hoogwaardige producten die voldoen aan de ISO 9001 en ISO 14001

over de meest ideale balans aan producten en de meest economisch aan schaf ervan.

(milieu) normen. De productie van de Nissan magazijntrucks vindt plaats in Göteborg, Zweden.
Ook deze fabriek heeft de ISO 9001 en ISO14001 certificaten.

Toekomstvisie

24-uurs ondersteuning
Nissan Forklift begrijpt volledig dat voor klanten logistieke transportmiddelen 100% operationeel moeten zijn en blijven, vooral in veeleisende bedrijfstoepassingen. Ons uitstekend getraind

De ontwerpen van Nissan Forklift zijn het resultaat van intensief onderzoek op gebied van presta-

en zeer gemotiveerd service netwerk is snel beschikbaar om ondersteuning te verlenen, 24 uur

ties, duurzaamheid, veiligheid, operationeel gemak, milieu en gebaseerd op een waarvolle terugkop-

per dag, 7 dagen in de week. Nissan Forklift adviseert klanten met een grote vloot en onder-

peling vanuit de grote klantenkring. Deze gedetailleerde benadering heeft geleid tot heftrucks van

steunt in het opzetten van onderhoudsprogramma’s, effectieve reparatieprocedures en een

een hoogst mogelijke technische standaard en kwaliteit.

noodvoorziening voor onderdelen om zo de productiviteit te waarborgen en te houden.
Nissan Forklift kan ook gespecialiseerde training voor onderhoudspersoneel en heftruck-

Motortechnologie

chauffeurs verzorgen. De grote operationele betrouwbaarheid van de Nissan Forklift heftrucks
wordt ondersteund door de snelle en efficiënte beschikbaarheid van onderdelen. Deze zijn voor

Deze is ontwikkeld met zowel economische prestaties en de zorg voor het milieu als belangrijke

geheel Europa beschikbaar vanuit onderdelencentra in Nederland, Spanje en Engeland en

overwegingen. Alle Nissan Forklift LPG motoren zijn standaard voorzien van de unieke elektronisch

vanaf daar door middel van 24-uurs leveringen aan het Nissan Forklift dealer netwerk of direct

geregelde 3-weg katalysator die de emissie met 98% reduceert (NOx). Daarnaast hebben deze

aan de klant.

motoren een motormanagement systeem dat voor een minimaal brandstofverbruik zorgt. Ook de
Nissan dieselmotoren zijn zeer schoon en ultra zuinig.



Compact prestatievermogen
Modulair ontwerp
De PP-serie biedt, conform de
Nissan-filosofie voor modulair ontwerp,
een breed aanbod aan keuzemogelijkheden waaruit gebruikers de truck in
overeenstemming met hun eigen operationele eisen exact kunnen specificeren.
Laag of hoog heffende vorken kunnen

PPL/PPD

worden gecombineerd met vaste of in
hoogte beweegbare platforms.
Een zeer efficiënt assortiment compacte, lage
orderpickers met maximale prestaties door
snelle acceleratie, hoge topsnelheden en
soepele remeigenschappen.
De ergonomische stuurarm, met optionele
stuurbekrachtiging, biedt solide en veilige
besturing, met wisselstroomvoorziening voor

Ergonomische besturing

een gelijkmatig en betrouwbaar functioneren.
De friction force-technologie plaatst opti-

Een optioneel motorfietsachtig stuur

male druk op het aangedreven wiel van de

beperkt de bewegingen van de chauffeur

heftruck voor optimale vloerstabiliteit, met

tot het minimum terwijl alle functies van

een boordcomputer voor belading controle en

de truck vanaf één enkele unit worden

foutendiagnose om u te helpen de truck zo

bediend. De chauffeur kan de truck ook

lang mogelijk in bedrijf te houden.

bedienen terwijl hij ernaast loopt.
Beide modellen beschikken over laag niveau
vorken. Het model PPL heeft een vast
platform terwijl model PPD een in hoogte
beweegbaar platform heeft.

Comfortabel
De ruime cabine (790 mm X 449 mm) is
speciaal ontworpen om makkelijk in te kunnen
stappen en voor langdurig gebruik. De lage

Stabiel

instap, het brede platform en de zwevende
vloer dragen allemaal bij aan het comfort van

Friction force-technologie zorgt voor tot

de bestuurder en een grotere productiviteit.

35 procent meer druk op de onder-

De vloer fungeert in zijn geheel tevens als

grond van het aangedreven wiel, wat

veiligheidsschakelaar.

resulteert in verhoogde stabiliteit, veiligheid, prestaties en productiviteit.
VERBETERDE STABILITEIT

TRACTIE

EENVOUDIG ONDERHOUD

VERMINDERDE SLIJTAGE VAN DE BANDEN



Ideaal voor het verzamelen va n orders op het eerste en tweede niveau

Eenvoudig
Makkelijk instappen en een comfortabele instelbare werkplek dragen bij aan
een optimale productiviteit van zowel

PPF/PPC

truck als bestuurder.
De orderpickers PPF en PPC van Nissan
beschikken over bestuurdersplatforms die
snel kunnen stijgen en dalen voor optimale
productiviteit. Ze vormen een ideale oplossing
voor het verzamelen van orders op het eerste
en tweede niveau.
Een krachtige wisselstroommotor zorgt voor
probleemloos en gelijkmatig functioneren,
met snelle acceleratie, hoge hef-, daal-, en

Veilig en productief

transportsnelheden.
Het unieke optionele Nissan “Stability Support

De truck kan bij lage snelheden veilig

System” biedt extra ondersteuning doordat het

vanaf het gangpad worden bediend voor

de snelheid van de truck automatisch vermin-

het afleggen van korte afstanden tussen

dert wanneer de vorken omhoog staan of in

orderverzamelpunten. De lage afstand

krappe bochten. Daardoor wordt het risico van

tussen vloer en heftruck minimaliseert

omvallen geminimaliseerd.

de kans op voetletsel.
Het computersysteem van de truck bevat een
pincodesysteem waarmee ongeautoriseerd
gebruik wordt voorkomen. De parameters zijn
instelbaar op basis van bestuurderservaring of
de te vervoeren lading. De boordcomputer met
foutendiagnose en snelle foutopsporing helpt
de productiviteit te maximaliseren.

Langer

Robuust
Het robuuste ontwerp, de stevige constructie

De langere vorken voor het heffen van

en de geavanceerde technologie garanderen

dubbele pallets of ongebruikelijke

maximale productieve tijd met minimaal onder-

ladingen vormen slechts één van de

houd iedere 500 uur.

vele beschikbare opties van Nissan.

500
UREN

Comfortabel werken



De ultieme keuze

De bestuurderscabine is ruim, vrij van
obstakels en heeft optioneel een tweezijdig bedieningspaneel voor maximale
productiviteit. Instappen is eenvoudig,
met een hoogte van slechts 255 mm.

OPM
De meest geavanceerde ergonomische tech-

Moeiteloos verzamelen

nieken en uiterst efficiënte hef- en rijprestaties maken van de Nissan OPM de ultieme
keuze voor orderpicking tot een hoogte van

Met de Ergolift kunnen de vorken

4,5 meter.

785 mm heffen of dalen voor het
optimaal verzamelen van orders. Er zijn

De OPM biedt exceptionele stabiliteit en hoge

tevens speciaal ontworpen platforms

productiviteit op alle niveaus, waarbij de veilig-

beschikbaar al naar gelang de eisen

heid en het vertrouwen van de bestuurder de

van het soort orderpicken.

hoogste prioriteit heeft.
Het bestuurdersplatform is ruim en veilig, met
een lage instap voor optimaal bestuurderscomfort. De indeling van de bedieningsfuncties is zorgvuldig ontworpen om het gebruik
ervan te vereenvoudigen, met variabele heffing
om ervoor te zorgen dat de lading zich altijd in
de beste positie bevindt om te verzamelen.
Tijdens het gebruik rijdt de OPM in smalle

Maximale productiviteit

gangpaden op volle snelheid, volledig beladen
tot maximale hefhoogte, met snelle acceleratie,
hoge diagonale snelheid en automatische

De componenten zijn eenvoudig te be-

remfunctie.

reiken, voor snel en simpel onderhoud.
Het elektrische en stuursysteem kunnen
gemakkelijk naar buiten worden getrok-

Precisiebesturing

ken en de accu kan dagelijks worden
gecontroleerd via een opklapbaar

De bediening kan snel worden omgeschakeld

paneel. De accu zelf is op rollers ge-

tussen de mast- en de lastzijde voor snelle en

plaatst zodat hij makkelijk kan worden

nauwkeurige positionering van zowel de truck

vervangen. Het Maximum Performance

als de lading. Gebruik de OPM in open magazij-

System (MPS) zorgt voor optimale pres-

nen of in geleide gangpaden.

taties onder alle omstandigheden.

Keuze

11

Orderpicking op meerdere niveaus

Het modulaire ontwerp garandeert de
juiste orderpicker voor elke taak, met
een Freeview-mast en onbeperkt zicht
vanuit de cabine voor veilig en productief werken.
De modellen:
OPH tot 7,1 meter
OPC tot 8,1 meter
OPS tot 9,1 meter

OPH/OPC/OPS
Nissans assortiment hoge en multi-level
orderpickers beschikt over hefhoogtes tot
bijna 10 meter. Het ontwerp van de mast en
het chassis biedt, in combinatie met de brede
wielbasis, uitzonderlijke stabiliteit en veiligheid
voor het gebruik van de truck op deze extreme
verzamelhoogtes.

Vingertipbediening

Door de modulaire constructie en uitgebreide
optionele extra’s kan iedere heftruck exact
worden aangepast aan de specifieke vereisten

Nauwkeurige, vingertopbediende en

van de te laden en lossen materialen.

bekrachtigde besturing, met voor- en
achteruitbesturing in één knop, in com-

De veiligheid van de bestuurder wordt op ieder

binatie met gelijkmatig, traploos rem-

niveau gegarandeerd. Het bestuurdersplat-

men voor veilig en comfortabel werken.

form heeft een comfortabele lage instap en
het bedieningspaneel is makkelijk toegankelijk
voor verhoogde productiviteit. Dit wordt nog
verder verhoogd door het onderhoudsvriendelijke ontwerp van de truck. De componenten
zijn makkelijk toegankelijk, waardoor het
onderhoud tot een minimum wordt beperkt.

Veelzijdigheid
Snelle besturing

De hoge orderpickers van Nissan kunnen
worden gebruikt in open magazijnen, met

Snel heffen en dalen tijdens het rijden

het extra voordeel van hoge diagonale

tussen verzamelpunten op verschillende

snelheid, of in met rails of elektrisch geleide

niveaus verhoogt de productiviteit van

smalle gangpaden.

bestuurder en truck.

