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STAPELAARS
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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.

Brengt u naar een hoger niveau
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STAPELAARS
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 in

Wereldwijd netwerk

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

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

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

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

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% operatio
neel 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

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

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

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

terugkoppeling vanuit de grote klantenkring. Deze gedetailleerde benadering heeft geleid tot

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

heftrucks van 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 heftruckchauffeurs

Motortechnologie

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

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

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

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

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

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.

Stape len op twee hoogtes tegelijk
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PSL/PSD
De compacte stapelaar PSL en PSD van
Nissan zijn zeer veelzijdig en bieden voorde
lige oplossingen voor stapeltoepassingen op
gemiddelde hoogte, voor transport over korte,
middellange en lange afstanden, voor loswerk
zaamheden en voor incidenteel orderverzame
len. De PSL verplaatst één pallet en de PSD

Flexibel en veilig

verplaatst twee pallets.
Het moderne ontwerp van deze modellen

Een gepatenteerd vierpuntschassis met

met speciaal afgeronde hoeken beschermt

een flexibele verbinding tussen de motor

personeel tegen verwondingen en producten

en het chassis en een extra steunwiel

tegen beschadigingen, en maakt het reinigen

zorgen voor stabiliteit en verbeterde

makkelijker. De robuuste constructie heeft

tractie, met name op een onregelmatige

metalen zijkanten om botsingen op te vangen

ondergrond.

en dankzij de modulaire constructie kunnen
verschillende componenten tussen de stape
laars worden uitgewisseld wat kostenbespa
ringen en snelle reparaties mogelijk maakt.
De stuurarm is excentrisch geplaatst, waar
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door de bestuurder veilig naast de heftruck
kan lopen. Intelligente elektronica ondersteunt
de bediening en foutendiagnose van de truck.
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Controleerbaar
Besturing met stuurarm met alle functies
onder handbereik zodat de chauffeur alles

Stabiel

onder controle heeft. Functies voor truck
en mast, toetsenbord voor individuele

AC-technologie betekent een soepele bediening

instellingen en een “bounce-back”-veilig

en een hoge beschikbaarheid van de truck,

heidsstop in één unit.

weinig onderhoud en geen borstelslijtage.

V oor veelzijdige toepassingen

Veelzijdig
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Keuze uit masthoogtes tot 3590 mm,
en uit een telescopische of duplex mast
met vrije hef, plus een standaardvork

PSL/PSD tot aan 2090 mm

PS tot aan 3590 mm

lengte van 1000 mm of 1200 mm.

PS

De ideale keuze voor het stapelen van pallets
op gemiddelde hoogte (tot 3,5 meter), voor
incidenteel orderverzamelen en voor transport
over korte, middellange en lange afstanden.
De optimale dimensies van de Nissan PS maken
de truck zo stabiel dat hij zware ladingen kan

Controleerbaar

transporteren maar nog steeds goed wendbaar
blijft voor gebruik in kleine ruimtes.

De stuurarm is excentrisch geplaatst,

Het moderne ontwerp heeft speciaal afgeronde

waardoor de chauffeur veilig naast de

hoeken om verwondingen van personeel en

truck kan lopen met het bedienings

beschadigingen van producten te voorkomen,

paneel voor heffen en dalen onder

en bovendien is hij makkelijker te reinigen.

handbereik. Door het lage chassis

De robuuste constructie heeft metalen zijkanten

heeft de chauffeur altijd optimaal zicht

om botsingen op te vangen en een modulaire

op de vorken.

constructie waardoor de verschillende compo
nenten tussen de stapelaars kunnen worden
uitgewisseld wat kostenbesparingen en snelle
reparaties mogelijk maakt.
Het vierwielontwerp van de PS zorgt voor uit
stekende stabiliteit en een hoge restcapaciteit.
Intelligente elektronica ondersteunt de bediening
en foutendiagnose van de heftruck, terwijl de
chauffeur door het lage chassis altijd optimaal
zicht heeft op de vorken.

Compact

Betrouwbaar
De PS is uitgerust met AC-techniek voor

De PS is een zeer stabiele stapelaar met

maximale betrouwbaarheid en prestaties. Bij

een hoog laadvermogen. Compacte af

het ontwerp is gelet op maximale toeganke

metingen en de uitstekende wendbaar

lijkheid van de onderdelen zodat onderhoud

heid maken deze stapelaar tot de beste

weinig tijd kost en de uitval minimaal is.

keuze voor gebruik in beperkte ruimtes.

Veiliger

Zwaargewicht
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Omdat de stuurarm aan de rechterzijde
is geplaatst, is er voldoende afstand
tussen de voeten van de bestuurder en
de truck. De PSH is beter controleerbaar
en de bestuurder heeft optimaal zicht op
de lading wanneer deze vooruit loopt.
De rijsnelheid wordt automatisch verlaagd
bij hoge hefhoogtes om de bediening van
de truck veiliger te maken.

PSH
Nissans zwaargewicht onder de stapelaars

met een indrukwekkende hefcapaciteit van
maximaal 2,0 ton. Geschikt voor allerlei
transporttoepassingen waaronder laden en
lossen, intern pallettransport, stapelen en
incidenteel orderverzamelen.
De Nissan PSH is robuust en sterk, maar
tegelijkertijd uiterst wendbaar. Door zijn

Krachtiger

breedte van slechts 895 mm heeft hij een
opmerkelijk kleine draaicirkel. Daardoor is dit
model een uitstekende keuze voor het hanteren

De capaciteit van maximaal 2,0 ton gaat

van zware ladingen in beperkte ruimtes.

niet ten koste van de hefsnelheid voor
maximale productiviteit van zowel truck

De solide constructie heeft metalen zijkanten

als bestuurder. Capaciteit en hefsnelheid

om botsingen op te vangen en een modulaire

zijn instelbaar naar gelang de ervaring van

constructie waardoor de verschillende

de bestuurder en de lading.

componenten tussen de stapelaars kunnen
worden uitgewisseld wat kostenbesparingen en
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snelle reparaties mogelijk maakt. De intelligente
elektronica van de PSH ondersteunt de
bediening en foutendiagnose van de truck.
De accu is op rollers geplaatst om deze
makkelijk te kunnen vervangen.

Dubbele productiviteit
Met de optionele heffende rijarmen kan de

Beter controleerbaar

truck twee pallets tegelijkertijd vervoeren,
één op de rijarm en één op de vorken.

De ergonomische stuurarm brengt alle

Hierdoor gebruikt u de truck efficiënter en

bedieningsfuncties onder handbereik en

gaat de productiviteit omhoog.

maakt de PSH makkelijk te besturen.

Keuze

Comfortabel stapelen
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De Nissan TS is met en zonder platform
leverbaar. Zonder platform beschikt
de truck over een lange ergonomische
stuurarm voor een veilige bediening,
met name wanneer de bestuurder
ernaast loopt.

TS

Ideaal voor toepassingen met het stapelen van
pallets op gemiddelde hoogte (tot 4,8 meter),
transport over korte, middellange en lange
afstanden en voor incidenteel orderpicken.

Veiligheid

De Nissan TS is een hoogwaardige meeloop
stapelaar met meerijdoptie en een hefcapaci
teit van maximaal 1,5 ton. De TS is uitstekend

De zwenkwielen van de heftruck steken

geschikt voor zwaar werk waarbij het comfort

niet uit en het chassis is zo laag dat het

van de bestuurder van het grootste belang is.

bijna de vloer raakt, wat de kans op

Het is een robuuste heftruck op basis van

ongevallen tot het minimum beperkt.

het krachtige “heavy duty”-palletchassis

Het platform en de beschermstangen

van Nissan.

aan de zijkanten van de meerijdversie
zijn snel en eenvoudig uit te klappen.

De TS wordt bestuurd met de ergonomische
stuurarm met ingebouwde multifunctionele
bediening. Alle wielen zijn binnen de contouren
van de truck geplaatst voor maximale veiligheid
van de bestuurder. Met zijn kwalitatief
hoogwaardige componenten levert deze truck
hoge prestaties, en de eenvoudig in te stellen
hef- en transportsnelheden behoren tot de
snelste in zijn klasse.
Leverbaar met telescoopmast, vrije-hefmast of

Controle
De ergonomische stuurarm brengt alle

vrijzichtmast voor maximaal zicht op de lading.

Bescherming

bedieningsfuncties onder handbereik
en maakt de TS makkelijk te besturen.

Er is een hoofdbeschermer (optie) voor de

Het toetsenbord voor de individuele

bestuurder, terwijl de vorkpunten speciaal zijn

rij-instellingen en de “bounce-back”-

vormgegeven om de pallets makkelijk te

veiligheidsstop zijn ondergebracht in

kunnen oppakken.

één compacte unit.

Nis san’s unieke sta - in stapelaar

Veilig en zeker
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Het bestuurder’s lichaam is onder
steund. Een middelgroot stuurwiel is
instelbaar voor optimaal comfort.
Alle functies zijn dicht bij elkaar geplaatst
voor snelle bediening en de voet
schakelaar is eenvoudig te bedienen

AJN/ASN
Deze sta-in stapelaar van Nissan is de ideale
allround-heftruck voor het laden en lossen op
grondniveau, voor intern transport, en om te
stapelen en orders te verzamelen in combinatie
met stapelen.
Onze sta-in stapelaars gaan extreem efficiënt
om met de beschikbare ruimte dankzij de
hoge transport-, hef- en daalsnelheden, zijn
excellente stabiliteit en uiterst compacte

Snel en nauwkeurig

ontwerp, en kunnen daarmee ook in zeer
kleine gangpaden worden ingezet omdat de

Deze truck levert hefsnelheden tot

bestuurder zich in de truck bevindt. En de

300 mm/sec en hefhoogtes tot

bestuurders zullen beter presteren in een

6,3 meter, en dat in combinatie met

veilige werkomgeving.

een hoge stabiliteit.
Door de grote capaciteit van de accu kunnen
deze krachtige voertuigen de hele dag
ononderbroken aan de slag. En ze beschikken

300 mm/sec

over ergonomisch ontworpen bedieningsfunc
ties voor maximaal bedieningscomfort en
speciale smalle vorken voor het nauwkeurig
en snel oppakken van pallets.

Groot bereik
Telescopische vorken voegen een extra
dimensie toe aan de veelzijdigheid van deze

Minder vermoeiend

AJN/ASN. Hierdoor is het mogelijk op
dubbele diepte te stapelen in nog smallere

Door de lage instap is veelvuldig in- en

gangpaden, of zelfs om van slechts één kant

uitstappen minder vermoeiend voor de

te laden en te lossen.

bestuurder.

Sneller transport

Ze er comfortabele zit stapelaar
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Hoge transportsnelheden en een hoge
accucapaciteit zijn precies wat een pro
ductieve stapelaar in huis moet hebben
om lange werkdagen te kunnen maken.

10 km/h

XJN/XSN
Deze zit-stapelaars zijn ideaal voor het
overbruggen van grotere afstanden, voor
het laden en lossen op grondniveau, voor intern
transport en om te stapelen tot een hoogte

Absolute veelzijdigheid

van 6,3 meter (1600 kg-model).
Deze trucks zijn snel, stabiel en zeer compact.

Al onze stapelaars zijn modulair opge

Omdat de chauffeur zich in de truck bevindt,

bouwd en kunnen exact op maat worden

besparen ze veel ruimte en kunnen ook in zeer

gemaakt voor elke toepassing. Eenvoudig

smalle gangpaden worden gebruikt.

in het gebruik dankzij telescopische
en meerdere mastopties, telescopische

Door de grote capaciteit van de accu kunnen

vorken en speciale vorkpunten.

deze krachtige voertuigen de hele dag
ononderbroken aan de slag. De wisselstroom
motor zorgt voor een krachtige acceleratie
met bijna 100% topsnelheid ook bij volledige
belading. De truck is geluidsarm en beschikt
over een regeneratieve remfunctie zodat de
acculading langer meegaat.

Comfort en controle

Gegarandeerde stabiliteit
De truck heeft permanent op vier punten

Het instrumentenpaneel en het middel

contact met de ondergrond. De zijdelingse

grote stuurwiel zijn instelbaar op maxi

stabilisatoren zorgen voor een nog betere

maal individueel comfort en minimale

beveiliging van de lading bij grote hefhoogtes.

vermoeiing. Alle bedieningsfuncties zijn
onder handbereik geplaatst zodat ze
snel en met één hand kunnen worden
bediend.

