Belangrijkste specificaties:

Model
Werklast
Zwaartepunt werklast
Wielbasis
Breedte
Draaicircel
Hoogte hoofdbeschermer

kg
mm
mm
mm
mm
mm

QX2-20

QX2-25

QX2-25

QX2-30

2000
500
1515
1180
1990
2235

2500
500
1515
1180
1990
2235

2500
500
1660
1180
2140
2235

3000
500
1660
1250
2140
2235

QX2
Serie

Model
Batterijcapaciteit (std)
Electrische motor (rijden)
Electrische motor (heffen)

V/Ah
kW
kW

QX2-20

QX2-25

QX2-25

QX2-30

80/480*
9.9
14.2

80/480*
9.9
14.2

80/600*
9.9
14.2

80/600*
9.9
14.2

* Grotere batterijcapaciteit op aanvraag
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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.

2.0 – 3.0 Ton

Brengt u naar een hoger niveau

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 drieen 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 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

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

partners en 75 landen geleverd. Een deskundig, ervaren verkoopteam is beschikbaar

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

om te adviseren over de meest ideale balans aan producten en de meest economisch

(milieu) normen. De productie van de Nissan magazijntrucks vindt plaats in Göteborg, Zweden.

aan schaf ervan.

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,

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

duurzaamheid, veiligheid, operationeel gemak, milieu en gebaseerd op een waarvolle terugkoppeling

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

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

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

hoogst mogelijke technische standaard en kwaliteit.

ondersteunt in het opzetten van onderhoudsprogramma’s, effectieve reparatieprocedures en een
noodvoorziening voor onderdelen om zo de productiviteit te waarborgen en te houden.

Motortechnologie

Nissan Forklift kan ook gespecialiseerde training voor onderhoudspersoneel en heftruckchauffeurs verzorgen. De grote operationele betrouwbaarheid van de Nissan Forklift heftrucks

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

wordt ondersteund door de snelle en efficiënte beschikbaarheid van onderdelen. Deze zijn voor

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

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

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

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

toren een motormanagement systeem dat voor een minimaal brandstofverbruik zorgt. Ook de Nissan

klant.

dieselmotoren zijn zeer schoon en ultra zuinig.



QX2

Passend comfort

RUIMZICHT cabine
De brede, glazen deuren en panoramisch
voorraam bieden perfect rondom zicht,
voor een uitstekende werkomgeving
en bescherming. Door de brede deur-



QX2
Eenmaal in de QX2, is het duidelijk dat de

opening blijft de batterij eenvoudig

cabine is ontworpen om de chauffeur een zeer

bereikbaar.

comfortabele en ontspannen werkomgeving te
bieden. Met de standaard aan de rechterzijde op
de batterijdeksel geplaatste bedieningshendels,
de heldere ergonomisch geplaatste LCD display
en veel voet-, been- en hoofdruimte, zullen de
chauffeurs genoeg reden vinden om de QX2 in
hun hart te sluiten. Het comfort kan verder verbeterd worden door de extra comfortabele stoel
te plaatsen.

Instelbare stuurkolom

De standaard hoge hoofdbeschermer (2.24m)
levert veel hoofdruimte zelfs bij het dragen van
een veiligheidshelm. Voor het werken in lage

Voor een ideale werkhouding kan het

ruimtes is een lage hoofdbeschermer optioneel

kleine stuurwiel eenvoudig voor- en

beschikbaar.

achterwaarts,

omhoog

en

omlaag

versteld worden.

De twee accumulatoren, onderdeel van het
optionele Smooth-run systeem, zorgen voor een
sterke schokreductie veroorzaakt door oneffenheden in de weg. Hierdoor wordt zowel de
controle over de lading en als het rijden veel
comfortabeler. Het laatste wordt nog prettiger
door de automatische ver-traging op het moment
dat de chauffeur rijrichting veranderd of wanneer
het acceleratiepedaal wordt losgelaten.

Uit de auto-industrie

Vingertipbediening

De eenvoudige bediening vanuit de

Een verstelbare armleuning met optionele

auto-industrie geïnspireerde hendels en

elektrisch-hydraulische vingertip bediening,

schakelaars op de stuurkolom zorgen

vereenvoudigt de richting-, hef- en daal hande-

ervoor dat de chauffeur zich op het werk

lingen met slechts een kleine, precieze bewe-

kan blijven concentreren.

ging van de vinger. Deze verbeterde ergonomie
verhoogt de productiviteit.

Centrale intelligentie

PIN-code toegang
Het standaard 4-cijferig PIN code
systeem

voorkomt

ongeautoriseerd

gebruik van de truck. Het systeem kan
ook gecombineerd worden met vooraf



QX2
Het hart van de QX2 Serie bestaat uit

ingestelde paramaters overeenkomstig

Nissan’s ultramoderne AC TECH controller die

de voorkeuren van een chauffeur of de

laag energieverbruik, regeneratief remmen en

veiligheidsregels van het bedrijf.

stuurbekrachtiging combineert met uistekende
truck prestaties waardoor de QX2 Serie langer
kan doorwerken terwijl andere trucks al aan de
acculader staan.
Het multifunctionele LCD display levert in één
oogopslag veel informatie over de truck status.

Persoonlijke voorkeuren

De drie voorkeursinstellingen kunnen gemakkelijk geselecteerd worden om de truck
optimaal aan te passen aan de omstandig-

Behalve individuele instellingen van de

heden waarin gewerkt moet worden. Via vijf

chauffeur, zijn 5 gebruiksprofielen vooraf

functietoetsen kunnen de instellingen aange-

instelbaar om de truck zodanig aan te pas-

past worden zodat naar gelang de ervaring van

sen aan de voorkeuren van de chauffeur

de chauffeur en de aard van de werkzaam-

en/of operationele omstandigheid waarin

heden en/of omstandigheden, de veiligste rij-

gewerkt moet worden.

eigenschappen gekozen kunnen worden.
De hydraulische stuurbekrachtiging treedt alleen in werking indien dit nodig is.
Afhankelijk van de benodigde stuurkracht
bepaald de AC TECH controller constant de
exacte benodigde hoeveelheid te verbruiken
energie. Dit verlaagt het energieverbruik en
verhoogt de productiviteit.

Diagnose menu

De AC TECH controller heeft een ingebouwde
testfunctie. De service monteur kan via het

De ingebouwde test module bestaat

LCD display problemen opsporen en uitlezen.

uit een diagnose systeem wat geïnte-

Bovendien worden de storingen in het geheugen

greerde zelftests en diagnose functies

opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat het probleem

uitvoert. Dit leidt tot een snelle opspo-

snel gelokaliseerd kan worden waardoor stil-

ring waardoor de truck weer snel ope-

stand tot een minimum beperkt blijft.

rationeel is.

Top productiviteit en veiligheid

Hoge rijsnelheid



Dankzij de combinatie van de AC TECH
controller en efficiënte AC motor zal de
hoge rijsnelheid van de QX2 de productiviteit verhogen.
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QX2
Maximale productiviteit betekent niet dat de

veiligheid daar onder moeten lijden. De QX2

3+1 Productiviteitsmodi

Serie biedt een groot aantal standaard elementen in het RRS (Risk Reduction System)
die de chauffeur assisteert en beschermd:

Kies uit de drie vooringestelde profielen,
of gebruik de handinstelling om zelf de

• Uitstekend zicht rondom

rijsnelheid en hefsnelheid te program-

• Mastvergrendelsysteem

meren zodat de truck naar uw wens kan

• Anti-rollbacksysteem

worden ingezet.

• Inhibit control

=dd\

• Parkeerrem
=BdYjh

=Z[egZhiVi^Z

BBdYjh

Als de chauffeur de truck verlaat, vergrendelt
het mastvergrendelsysteem automatisch alle

EBdYjh

hef- en neigbewegingen. Een alarm klinkt en
een visueel alarm is op het dashboard te zien.

BBdYjh
AVV\

• Visuele en geluidswaarschuwingen

Wanneer de chauffeur weer in zijn stoel zit,

:BdYjh
AVV\

G^_egZhiVi^Z

=dd\

kunnen alle hydraulische functies automatisch
weer gebruikt worden.

E Economie

Meer draaiuren

P Prestatie

Normale instelling

H Hoge Prestatie

Maximale prestatie

M Handmatig

Aangepaste instelling

De QX2 heeft ook een anti-rollbacksysteem
dat verzekerd dat de truck, wanneer deze op
een helling stilstaat en het rempedaal wordt
losgelaten, heel langzaam met een gecontroleerde constante snelheid de helling afrijdt.

Fuzzy Logic acceleratie
Met dit unieke Nissan systeem wordt

Stuursynchronisatie

de acceleratie bepaald door de snelheid waarmee de chauffeur het pedaal

Voor veiliger gebruik en hogere productiviteit

intrapt. Het resulteert in een uiterst

controleert een sensor de stuur en wielhoek

nauwkeurige bediening van de QX2.

zodat het stuurwiel exact in de juiste positie
terugkomt voor rijden in een rechte lijn.

;joonad\^XY^V\gVb
Bocht begint

QX2 snelste
acceleratie

6XXZaZgVi^Z<

QX2 langzaamste
acceleratie
QX2
acceleratiegebied

Originele positie

Concurrent
acceleratie

EZYVVaWZY^Zc^c\

Stuurwiel terug in originele positie

Sterk werk

Regeneratief remsysteem
Vijf regeneratieve functies brengen de
overtollige energie die bij verschillende
handelingen, terug naar de batterij.
Er wordt minder energie verbruikt en
het aantal operationele uren per batterijlading wordt verhoogd.

11

QX2
De Nissan QX2 Serie is ontworpen en ge-

bouwd om uitstekende prestaties te leveren, of de
werkzaamheden nu een hoge rijsnelheid en hef&
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snelheid, of tragere snelheden en nauwkeurige
bediening vereisen. Wat u ook getransporteerd
wilt hebben, de AC TECH contoller, regeneratieve
remsystemen, hydraulische stuurbekrachtiging en
de Auto-Power Off functie, zorgen ervoor dat u de
meest productieve heftruck in haar klasse bezit.
Tel daar bij het eenvoudig onderhoud op en
het resultaat is verlaagde kosten gedurende

Hoge hefsnelheid

de levensduur van de heftruck. Gecombineerd met
de ingebouwde diagnostiek en Nissan’s bekende
betrouwbaarheid, biedt de QX2 Serie een grote

De hoge capaciteit AC motor zorgt voor

variëteit aan mogelijkheden om uw operationele

hoge hefsnelheden en een verbeterde

kosten zo laag mogelijk te houden.

productiviteit, zodat de chauffeur aan het
einde van zijn werkdag meer werk heeft
kunnen verzetten.
510/650 mm/s.
met/zonder lading
2,0 Ton

Auto nul-stelling (optie)
OPTIVIEW Mast (optie)

De productiviteit kan worden verhoogd door
een simpele druk op een knop op de VINGER-

De 3-voudige OPTIVIEW mast is ontworpen

TIP bediening. Het brengt de vorken volledig

om de centrale hefcilinder te vervangen door

horizontaal waardoor het voor de chauffeur

twee aan de zijkant geplaatste smalle hef-

snel en eenvoudig is om de vorken voor de

cilinders. Hierdoor is er veel meer zicht door

lading te plaatsen.

de mast ontstaan.

