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serie

1.2 – 2.5 ton

RG
Chassis

Model Werklast Smal
1120 mm

Standaard
1270 mm

Breed
1397 mm Hefhoogte

RG-12L 1200 kg  3200 – 6750 mm

RG-14L 1400 kg  3200 – 7250 mm

RG-14N 1400 kg  4800 – 8950 mm

RG-16M 1600 kg  4800 – 8950 mm

RG-20M 2000 kg   4800 – 8950 mm

RG-20H 2000 kg   6350 – 11500 mm

RG-20X 2000 kg  9600 – 12100 mm

RG-25H 2500 kg  4800 – 8950 mm
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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 volledige dochteronderneming van Nissan  Motor Co., 

 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 techno-

logie 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 Nissan Forklift productie faciliteiten op verschillende strategische 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 hoogwaardige producten die voldoen aan de ISO 9001 en ISO 14001 (milieu) 

 normen. De productie van de Nissan Forklift 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 gebaseerd op een waarvolle  terugkoppeling 

vanuit de grote klantenkring. Deze gedetailleerde 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 8.0 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.

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

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

over de meest ideale balans aan producten 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 bedrijfstoepassingen. 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 

opzetten van onderhoudsprogramma’s, effectieve reparatieprocedures en een  noodvoorziening 

voor onderdelen om zo de productiviteit te waarborgen en te houden. 

Nissan Forklift kan ook gespecialiseerde training voor onderhoudspersoneel en  heftruckchauffeurs 

verzorgen. De grote operationele betrouwbaarheid van de Nissan Forklift heftrucks wordt 

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

Europa beschikbaar vanuit onderdelencentra 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.
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RGUitgekiende ergonomie

Door de speciaal gevormde stoelrug-

leuning is het eenvoudig om het zicht van 

links naar rechts te veranderen. 

De kantelfunctie ondersteunt de bestuur-

der tijdens het wegzetten van een lading 

op grote hoogte. Samen met het unieke 

mini- stuurwiel in de armleuning, biedt de 

RG Serie de hoogste standaard op het 

gebied van ergonomie in de markt.

Uw perfect comfort bereikt

Ergologic joystick

Naast de standaard Vingertip  bediening, 

biedt de optionele Ergologic joystick 

maximaal 9 verschillende mastbediening  

gerelateerde functies in één enkele 

 ergonomisch ontworpen joystick.

Voor de ontwikkeling van de RG Serie zijn 

een zeer groot aantal bestuurders en logistiek 

managers geïnterviewd. Wetenschappelijke 

studies zijn uitgevoerd met betrekking tot de 

ergonomie van de truck en de positie van de 

bestuurder om zo lichamelijke klachten te 

voorkomen. Samen met onze klanten is de 

truck onder de meest zware toepassingen 

verder geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot 

de nieuwe Nissan Forklift RG Serie die een 

hoogstaand comfort en optimale veiligheid voor 

bestuurder biedt. Bijvoorbeeld, de hands-free 

richtingcontrole, uitgekiende positie van het LCD 

display, toetsen en optioneel schrijfblad dragen 

allen bij aan een ontspannen werkomgeving 

met als resultaat een productieve bestuurder.

Voor iedere bestuurder

De bestuurdersomgeving is veelzijdig in te 

 stellen; linker en rechter armsteun, stoelpositie  

en zelfs de hoogte van de vloer is elektrisch 

verstelbaar om zo iedere bestuurder een 

 perfecte zitpositie te verschaffen.
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Stabiliteitsondersteuning S3

De snelheid van de truck wordt auto-

matisch  gereduceerd bij het nemen 

van een bocht en bij het heffen.  Verder 

worden mast snelheden aangepast 

aan de hoogte waarop de vorken zich 

 bevinden. De truck zal er voor zorgen dat 

de bestuurder en lading veilig blijven.

Veiligheid verzekerd

Bestuurder heeft controle

Zeer gelijkmatige en nauwkeurige mast-

beweging, samen met een optimaal zicht 

door de mast, garandeert de veiligheid 

van de werkzaamheden in uw magazijn.

Duurzaam aandrijfwiel

Het standaard “High Speed High Load” 

aandrijfwiel is extra breed, heeft een 

langere levensduur en levert een betere 

stabiliteit.

Het RG Serie veiligheidspakket is gebaseerd 

op het Nissan Forklift RRS (Risk Reduction 

System) en draagt in grote mate bij aan de 

veiligheid van de bestuurder:

•  Stabiliteitsondersteuning   

(Stability Support System) - S3

• Perfect zicht rondom

• Automatische parkeerrem

• Mastvergrendelsysteem

• Schoksensoren (optie)

• Active Spin Reduction - ASR (optie)

Het ASR registreert het slippen van het 

 aandrijfwiel op bijvoorbeeld een natte vloer 

en zal de acceleratie van het wiel reduceren. 

Het wiel krijgt meer grip. Hierdoor kunnen de 

werkzaamheden doorgaan en wordt slijtage 

van het wiel gereduceerd.

De bestuurder kan de taken tot - 35 ºC in koel- en  

vrieshuis toepassingen uitvoeren.  Hiervoor is een 

comfortabele, warme  volledige  geïntegreerde 

 cabine ontwikkelt.  Daarbij levert  de lay-out 

van de hydraulische  leidingen van de nieuw 

 ontwikkelde Optiview mast, een perfect zicht.

Cabine & Optiview mast

Bocht begintMaximale snelheid

Maximale snelheid

Snelheid 
gereduceerd
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9Bereik maximale efficiency

Persoonlijke prestaties

De standaard inlog functie beperkt de 

toegang tot geautoriseerde bestuurders.  

Een geldige PIN-code moet voor 

 aanvang van het werk worden ingevoerd 

en kan worden toegekend aan een 

 vooringesteld prestatieprofiel.

B.I.T.E. is een geïntegreerd  elektronisch 

systeem die zelftests en diagnose 

 functies uitvoert. Dit zorgt voor eenvoudig 

storings onderzoek  en daardoor minder 

tijd in de onderhoudsruimte. Er hoeft 

geen extra laptop worden aangeschaft. 

In moderne magazijnen zijn uitgebreide 

management- en scansystemen te  vinden.

De RG Serie is voorbereid voor de 

 montage en stroomvoorziening van 

 optionele apparatuur (zoals een video 

camera) via een universeel verstelbaar 

bevestigingssysteem.

Universele bevestiging

B.I.T.E.

De Nissan Forklift AC TECH controller biedt 

een productieve, betrouwbare en kosten 

effectieve inzet van de truck. Door deze 

geavanceerde techniek zijn alle opties open. 

Automatische horizontale vorkinstelling, sideshift

centrering, gewichtindicator, en dubbeldiepe 

opslag zijn slechts een aantal van de eindeloze 

mogelijkheden die de RG Serie kan bieden om 

uw productiviteit te maximaliseren. 

De Level Selector assisteert de bestuurder om 

de vooringestelde exacte hefhoogte te bereiken 

door middel van een simpele druk op een knop. 

Zo worden uw werkzaamheden nog efficiënter. 

Maximale beschikbaarheid wordt bereikt door 

minimaal onderhoud bewerkstelligd door een 

1000 uur service interval, ‘long life’ hydraulische 

olie en digitale diagnostiek.

Standaard mast-neiging beperkt de benodigde 

gangbreedte. Smalle gangen betekenen meer 

opslagruimte in het magazijn.

Mast-neiging
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RG-12L
RG-14L
RG-14N

RG-16M
RG-20M

RG-20H
RG-25H
RG-20X

Een totaal aanbod

De Nissan Forklift RG Serie reach trucks bestaat uit kwalitatief hoogwaardige componenten 

 gecombineerd met marktleidende ergonomie en top prestaties. Daarom past de RG Serie 

 perfect in de Nissan Forklift familie van hoogwaardige magazijntrucks en vorkheftrucks.

Het RG Serie aanbod biedt u capaciteiten van 1.2 tot 2.5 ton met daarbij een brede variëteit aan 

masten met hefhoogten tot 12.1 meter, elk met een optimale restcapaciteit. 

Ook kan in  combinatie met ingesnoerd dak en rail geleiding een uitvoering geleverd worden voor 

 toepassingen in inrijstellingen. Daarnaast is de koel- en vrieshuis versie een andere mogelijkheid.

• 1.2 – 1.4 ton werklast

• Tot 8950 mm hefhoogte

• Smal chassis

• Korte draaicirkel

• Lichte toepassingen

• 1.6 – 2.0 ton werklast

• Tot 8950 mm hefhoogte

• Standaard chassis

• Optimale draaicirkel

• Middel / zware toepassingen

• 2.0 – 2.5 ton werklast

• Tot 12100 mm hefhoogte

• Breed chassis

• Hoge werklast

• Zware toepassingen


