
NISSAN FORKLIFT EUROPE B.V.
http://www.nissan-nfe.com CDU-TX-01.NFE/05-XX-XXXX 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 
kunnen enigszins afwijken door toleranties in motoren, systemen en werkomstandigheden. Sommige afgebeelde items, of in tekst verwoord, zijn optioneel.

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TX Serie
1,25 - 2,0 Ton

 Model  TX-13 TX-15 TX-15 TX-16 TX-18 TX-18 TX-20  

 Werklast kg 1250 1500 1500 1600 1750 1800 2000

 Zwaartepunt werklast mm 500 500 500 500 500 500 500

 Wielbasis mm 1195 1195 1300 1410 1300 1410 1410

 Breedte mm 1070 1070 1070 1090 1070 1120 1120

 Draaicirkel mm 1420 1420 1525 1635 1525 1635 1635

 Hoogte hoofdbeschermer mm 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110

 Model  TX-13 TX-15 TX-15 TX-16 TX-18 TX-18 TX-20 

 Batterijcapaciteit (std)  V/Ah 48/375 48/430 48/460 48/575 48/460 48/750 48/750

 Batterijcapaciteit (hoog) V/Ah 48/430 48/430 48/625 48/750 48/625 48/750 48/750

 Elektrische motor (rijden) kW x aantal 5.0 X 2 5.0 X 2 5.0 X 2 5.0 X 2 5.0 X 2 5.0 X 2 5.0 X 2

 Elektrische motor (heffen)  kW 8 8 8 11 8 11 11

* Grotere batterijcapaciteit op verzoek



Met de introductie van 

de Nissan 3 wiel TX 

serie met AC - techniek 

is er een nieuw tijdperk 

in elektrische heftrucks 

aangebroken. Diverse 

nieuwe onderschei-

dende kenmerken  

bieden een verbeterde 

productiviteit, comfort 

en veiligheid voor de 

chauffeur. Ook deze 

Nissan is ontwikkeld en 

geproduceerd volgens 

de filosofie: betrouw-

baarheid, veiligheid  

en lage operationele 

kosten. Dit vormt een 

solide basis voor een 

lange en probleemloze 

levensduur tegen de 

laagst mogelijke kosten.
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VINGERTIP bediening op  
de armsteun
Een veelvoud aan functies zijn ergonomisch 
gepositioneerd in de armsteun van de TX serie. 
De optionele VINGERTIP bediening bestaat uit 
kleine naast elkaar geplaatste hendels voor de 
hydraulische functies. Deze functies kunnen 
samen met de rijrichting hendel en de claxon 
bediend worden zonder de hand te verplaatsen. 
In combinatie met het ergonomische ontwerp 
en de mogelijkheid om de armsteun in twee 
richtingen te verstellen maakt dit de TX serie 
een plezier om mee te werken.

Ruime opstap en veel beenruimte 
De TX serie is voorzien van een ruime instap  
en veel beenruimte. Dit vergemakkelijkt het op 
en afstappen. Door de ruime cabine biedt de  
TX serie een zeer goed zitcomfort.

Instelbare stuurkolom
Omdat elke chauffeur anders is, kan de stuur-
kolom eenvoudig versteld worden. Elke chauf-
feur kan dan ook de meest comfortabele en 
ergonomische zithouding voor zichzelf creëren. 
Onnodige inspanningen tijdens het sturen wor-
den hierdoor vermeden, zodat de chauffeur zich 
op essentiële zaken kan concentreren.

Hendels uit de auto-industrie
De invloeden vanuit de auto-industrie zijn  
terug te zien in de doordachte vormgeving  
van de verlichtingschakelaar en de rijrichting 
keuzehendels, welke ergonomisch  
gepositioneerd zijn.

In Nissan’s ontwerp filosofie staat een opti-

male werkomgeving voor de chauffeur altijd 

voorop. De Nissan TX serie is dan ook ont-

worpen voor de chauffeur en zijn dagelijkse 

werkomgeving. De ruime cabine, de ergono-

misch gepositioneerde bedieningshendels en 

het overzichtelijk display maakt de TX serie 

plezierig om mee te werken.

Een ruime opstap en veel beenruimte zor-

gen voor een gemakkelijke toegang tot de 

cabine. Dit in combinatie met de volledig 

verstelbare geveerde stoel en het verstelbare 

stuurwiel met een kleine diameter maakt dat 

elke chauffeur zijn of haar ideale zithouding 

kan instellen. 

Een optimaal rijcomfort is verzekerd door 

een zeer laag geluidsniveau. Hierdoor heeft 

Nissan een stressvrije werkomgeving gecre-

eerd waarin de chauffeur zich volledig kan 

concentreren op zijn werk.

De hydraulische stuurbekrachtiging zorgt 

ervoor dat de TX serie zeer nauwkeurig  

reageert en bijna moeiteloos is te besturen. 

Dit, samen met het automatisch afremmen bij 

het loslaten van het gaspedaal en het veran-

deren van rijrichting, maakt de TX serie zeer 

geschikt voor het werken in krappe ruimtes.

De optionele VINGERTIP bediening op 

de armsteun en “Stuursynchronisatie”, die 

ervoor zorgt dat de stuurknop altijd in een 

vaste positie staat bij het rechtuit rijden, zijn 

opties die de zithouding van de chauffeur 

verbeteren en de productiviteit verhogen. 

LIFT comfort



 

 

LIFT choice
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Een uitgebreide keuze aan opties maakt het 

u mogelijk om de TX serie op maat aan uw 

specifieke toepassing aan te passen.  

Met 7 modellen in de capaciteiten variërend 

van 1,25 tot 2,0 ton, is de Nissan TX serie 

geschikt voor zowel industrieel als magazijn-

gebruik. Alle versies zijn beschikbaar op 

cushion- of volrubber banden. Er is een uit-

gebreide keuze in masten, inclusief de unieke 

3-delige optieview mast die het zicht van de 

chauffeur op de last aanzienlijk verbetert.

Een hoge hoofdbeschermer die veel hoofd-

ruimte biedt is standaard, optioneel is een 

lagere hoofdbeschermer verkrijgbaar voor  

de ruimtes waar de hoogte gelimiteerd is. 

Op de TX serie zijn verschillende opties 

beschikbaar om de truck geheel op de 

chauffeur af te stemmen. Eén van deze 

opties is de armsteun gemonteerd aan de 

stoel met VINGERTIP bediening voor de hy-

draulische functies. Gecombineerd met een 

verhoogd stuurwiel wordt een uitstekende 

ergonomie bereikt. Ook de voor Nissan  

ontworpen RUIMZICHT cabine biedt een  

uitstekend zicht rondom en naar voren.  

Deze cabine zorgt ervoor dat de chauffeur 

afgescheiden wordt van zijn werkomgeving 

en is ideaal om de chauffeur een comfor-

tabele werkplek te bieden onder koude en 

vochtige omstandigheden.

Tevens kan er voor een vrieshuis uitvoering 

gekozen worden. Diverse aanpassingen  

zorgen ervoor dat de TX serie een aanzien-

lijke tijd in omstandigheden tot -35°C kan 

opereren. 

Standaard hoge hoofdbeschermer
De TX serie heeft standaard één van de hoogste 
hoofdbeschermers beschikbaar op de heftruckmarkt 
(2,11 m), die voldoende hoofdruimte biedt voor  
de bestuurder, zelfs wanneer het gebruik van een  
helm verplicht is. Voor het werken in lage ruimtes  
is optioneel een lage hoofdbeschermer (1,98 m) 
beschikbaar.

Verhoogde stuurwielhoogte 
Behalve het standaard voor- en achterwaarts te ver-
stellen stuurwiel, kan de werk houding voor grotere 
mensen verbeterd worden door optioneel het stuur-
wiel 50 mm hoger te positioneren. 

RUIMZICHT cabine 
Deze modern vormgegeven glascabine is gebaseerd 
op het in 2000 geïntroduceerde succesvolle concept 
op de DX serie. De cabine biedt een uitstekend zicht 
rondom en het gebogen voorraam voorkomt hinder-
lijke raamreflecties. 



PIN (Persoonlijk Identificatie 
Nummer) Toegang
De TX serie is standaard uitgevoerd met een 
4-cijferig PIN code systeem om ongeauto-
riseerd gebruik van de truck te voorkomen. 
Het PIN systeem kan ook gecombineerd 
worden met vooraf ingestelde paramaters 
welke corresponderen met de voorkeuren 
van een chauffeur of de veiligheidsregels van 
het bedrijf.

Persoonlijke voorkeuren
Behalve individuele instellingen van de 
chauffeur, is het tevens mogelijk om 5 
gebruiksprofielen vooraf in te stellen om de 
truck zodanig aan te passen aan de voor-
keuren van de chauffeur en/of operationele 
omstandigheid waarin gewerkt moet worden. 

Stuurhoek en rijsnelheid 
Wanneer de rijsnelheid 3 km of minder 
bedraagt, zal het LCD display de positie 
van de stuurwielen aangeven. De stuur-
wielindicator op het display veranderd van 
positie indien de positie van de stuurwielen 
veranderd. Dit is erg handig bij het laden 
en lossen en het werken in krappe ruimtes. 
De stuurwielindicator zal wijzigen naar een 
rijsnelheidindicator wanneer de truck 4 km of 
harder rijdt. 

Diagnose menu
De ingebouwde test module bestaat uit 
een diagnose systeem welke geïntegreerde 
zelftests en diagnose functies uitvoert. Deze 
functie kan bij een storing door de monteur 
gebruikt worden om snel de oorzaak van de 
problemen op te sporen. Waardoor de truck 
weer snel operationeel is. In geval van een 
storing tijdens gebruik, zal een waarschuwing 
op het LCD display te zien zijn.

LIFT AC TECH
Het hart van de TX serie bestaat uit Nissan’s 

ultramoderne AC TECH controller die laag 

energieverbruik, regeneratief remmen en 

stuur-bekrachtiging combineert met uitste-

kende truck prestaties waardoor de TX serie 

langer kan doorwerken terwijl andere trucks 

al aan de acculader staan.

De Nissan AC TECH controller controleert 

constant het gehele elektrische systeem en 

toont alles via het display; zoals de rijsnel-

heid en de stuurwielpositie. Het multifunc-

tionele LCD display levert in één oogopslag 

veel informatie over de truck status.

De drie voorkeursinstellingen kunnen 

gemakkelijk geselecteerd worden om de 

truck optimaal aan te passen aan de omstan-

digheden waarin gewerkt moet worden. Via 

de vijf functietoetsen kunnen de instellingen 

aangepast worden zodat naar gelang de 

ervaring van de chauffeur en de aard van 

de werkzaamheden en/of omstandigheden, 

de veiligste rijeigenschappen gekozen 

kunnen worden. 

 

De hydraulische stuurbekrachtiging treed 

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. 

De AC TECH controller heeft een ingebouw-

de testfunctie. De service monteur kan via 

het LCD display problemen opsporen en uit-

lezen. Bovendien worden de storingen in het 

geheugen opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat 

het probleem snel gelokaliseerd kan worden 

waardoor stilstand tot een minimum beperkt 

blijft.



Verhoogde veiligheid 
door optionele VINGERTIP 
bediening
De veiligheid wordt verhoogd door de 
optionele VINGERTIP bediening in de 
armsteun. De chauffeur kan zich 
volledig op de werkzaamheden concen-
treren doordat hij met zijn linkerhand 
continue kan blijven sturen en met zijn 
rechterhand de hydraulische functies, 
richtingkeuze schakelaar en toeter kan 
bedienen. 

Mastvergrendelsysteem
Als de chauffeur de truck verlaat 
vergrendelen automatisch alle hef- en 
neigbewegingen. Dit voorkomt onbe-
doelde en onveilige mast bewegingen. 
Wanneer de chauffeur weer in zijn stoel 
zit, kunnen alle hydraulische functies 
automatisch weer gebruikt worden.

Turn control
De rijsnelheid en acceleratiesnelheid 
worden automatisch begrenst tijdens 
het maken van een bocht. Dit verbetert 
de rijeigenschappen en zorgt voor een 
uitstekende stabiliteit tijdens maken van 
een bocht.

Zes natte remschijven
De volledig in aandrijving geïntegreerde 
zes natte remschijven behoeven weinig 
onderhoud.

Veiligheid is zeer belangrijk tijdens het 

gebruik van een vorkheftruck. Dit is dan ook 

de basis geweest tijdens het ontwerpproces 

van de Nissan TX serie. Het RRS (Risk 

Reduction System) van de TX serie draagt 

in grote mate bij aan de veiligheid en 

gezondheid van de chauffeur. De volgende 

zaken zijn dan ook standaard in de machine 

geïntegreerd :

- Uitstekend zicht rondom

- Mastvergrendelsysteem

- Turn control 

- Lift control

- Anti-rollbacksysteem

- Inhibit control

- Parkeerrem met een vrijgaveknop

Het door de stoel aangestuurde mastver-

grendelsysteem zorgt voor een optimale 

veiligheid vanaf het moment dat de chauffeur 

de truck verlaat; de vorken kunnen niet meer 

heffen en de mast kan niet meer neigen. Het 

automatisch reduceren van de rijsnelheid en 

de acceleratie tijdens nemen van een bocht 

wordt geregeld door Turn control. Tijdens 

het rijden wordt door Lift control de snelheid 

van het heffen automatisch gereduceerd. Als 

de truck op een helling wordt stil gezet zorgt 

het Anti-rollbacksysteem ervoor dat de truck 

heel langzaam met een gecontroleerde con-

stante snelheid de helling afrijdt. De parkeer-

rem heeft een vrijgaveknop die voorkomt dat 

de truck per ongeluk van de handrem afgaat. 

Onbedoelde bewegingen van de truck/mast 

(Inhibit control) worden voorkomen wanneer 

de chauffeur de contact sleutel omdraait op 

het moment dat gelijktijdig een mastfunctie 

of rijfunctie geactiveerd is. 

De zes natte remschijven leveren uitstekende 

remprestaties en zijn volledige beschermt 

tegen vuil en vocht.

LIFT safety 
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LIFT performance 
Het opmerkelijke, moderne en compacte 

wigvormige ontwerp is niet alleen voor het 

mooie uiterlijk. Het maakt van de truck een 

verbazingwekkende performer waarbij vooral 

in de kleine ruimtes de truck zeer goed te 

manoeuvreren is. Tevens zorgen het stan-

daard gemonteerde dubbelachterwiel voor 

een zeer hoge stabiliteit en restcapaciteit 

met name bij de hogere hefhoogtes. Het 

resultaat? Nissan krachtige 48 volts TX serie 

biedt een ongeëvenaarde productiviteit 

tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

De TX serie heeft twee individueel aange-

stuurde AC rijmotoren. Afhankelijk van de 

positie van het stuurwiel regelt de AC TECH 

controller zeer accuraat het vermogen naar 

elke motor. Bij krappe bochten zal het 

binnenste wiel zelfs in tegengestelde richting 

draaien waardoor de machine om zijn eigen 

as kan draaien.

Fuzzy Logic Acceleration Control is Nissan’s 

unieke kenmerk wat er voor zorgt de truck 

zeer nauwkeurig bedient kan worden. 

De snelheid waarmee de chauffeur het gas-

pedaal van de truck intrapt bepaald de acce-

leratie. Als de chauffeur bij het wegrijden 

direct vol gas geeft zal de truck snel acce-

lereren. Indien het gaspedaal geleidelijker 

wordt ingetrapt zal de acceleratie geleidelijk 

verlopen. Het tevens mogelijk om de 

gevoeligheid binnen een bepaald bereik in te 

stellen. Dit zorgt voor een snelle acceleratie 

wanneer dat nodig is, zoals bij het rijden van 

langere afstanden en een langzame accele-

ratie bij het manoeuvreren in krappe ruimtes 

en bij het oppakken en wegzetten van lasten.

Samen met de hydraulische stuurbekrachti-

ging biedt de Nissan TX serie een uitstekende 

manoeuvreerbaarheid en hoge prestaties in 

vele toepassingen.

Optionele 
Stuursynchronisatie
De optie Stuursynchronisatie zorgt 
ervoor dat de stuurknop te allen tijde in 
dezelfde positie staat bij het recht vooruit 
of achteruit rijden.

Uitstekende manoeuvreer-
baarheid
Variabele snelheden voor het binnenste 
aandrijfwiel bij het nemen van bochten 
zorgt ervoor dat de TX serie om zijn 
eigen as kan draaien. Bovendien zorgt 
het standaard dubbele achterwiel voor 
enorme stabiliteit en hefcapaciteit, vooral 
bij hogere hefhoogtes.

Uitstekende prestaties in een 
kleine ruimte 
Het compacte ontwerp van de TX serie 
maakt van hem een verbazingwekkende 
performer, vooral in kleine ruimtes. De 
versie met de korte wielbasis zorgt voor 
een zeer kleine draaicirkel. Hierdoor is 
deze truck leider in zijn klasse.

Fuzzy Logic Acceleration 
Control 
Gebaseerd op de uitgebreide ervaring 
op de Nissan QX serie biedt dit systeem 
de chauffeur een precieze bediening van 
de truck. De acceleratiesnelheid wordt 
bepaald aan de hand van de snelheid 
van het indrukken van het gaspedaal 
door de chauffeur.
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Fuzzy Logic diagram
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Optionele 3-delige OPTIVIEW 
mast
Vergeleken met de standaard 3-delige mast 
is de centraal gepositioneerde vrije hef-
fingscilinder vervangen door twee smalle 
heffingscilinders welke aan de zijkant voor 
de mastprofielen gemonteerd zijn. Hierdoor 
is er veel meer zicht door de mast ontstaan. 
De chauffeur kan veel sneller en preciezer 
manoeuvreren waardoor de productiviteit 
wordt verbeterd.

Precieze hydraulische controle
Standaard hydraulische hendels zijn aan 
de rechterkant gemonteerd en gemakkelijk 
toegankelijk. Gecombineerd met een uit-
stekend afgesteld hydraulisch systeem kan 
de handeling van lasten secuurder worden 
uitgevoerd.

Optimale levensduur en maxi-
male productiviteit
Een veelvoud aan energiezuinige systemen 
en componenten zorgen voor langere inzet 
per batterijlading. Als de truck bijvoorbeeld 
een tijd niet wordt gebruikt treed de Auto 
Power Off functie in werking, samen met 
onder andere het regeneratieve remmen 
bespaart dit veel energie.

Makkelijk levensonderhoud en 
lange onderhoudsintervallen
De servicemonteur kan via het display een-
voudig diagnoses uitvoeren en storingen 
lokaliseren. Hierdoor wordt de stilstand 
tot een minimum beperkt. De stilstand tijd 
wordt zelfs nog meer gereduceerd door 
toepassing van natte remmen en AC tech-
niek waardoor het onderhoudsinterval is 
verhoogd naar 1200 bedrijfsuren. 

 

Nissan gemeten data : 1.5 ton, hoge capaciteit, 400 ampère batterij

Uren

Lange werkuren

 34% meer

 

Nissan TX Serie

Concurrent A.

2 3 4 5 6

Moeiteloos en ontspannen kunnen werken 

zijn cruciaal om de gezondheid van de chauf-

feur te beschermen en zijn productiviteit te 

verhogen. Dus, met de standaard gemon-

teerde hydraulische hendels binnen bereik 

van de rechterhand, de lay-out van het  

rem- en gaspedaal zoals in de auto om ver-

gissingen te voorkomen en het Fuzzy Logic 

Acceleration Control hoeft de chauffeur zich 

allen nog maar op zijn werk concentreren. 

VINGERTIP bediening op de armsteun en 

Stuursynchronisatie zijn opties om de  

ergonomie te verbeteren en de productiviteit 

nog meer te verhogen.

De ultra moderne, energiezuinige Nissan  

AC TECH controler zorgt voor optimale 

truckprestaties. Regeneratief remsysteem, 

stuurbekrachtiging en Auto Power Off zijn 

kenmerken die het aantal werkuren per  

batterijlading verder verhogen.

Met onderhoudsintervallen om de 1200 

bedrijfsuren, de TX onderhoudsarme natte 

remmen, borstelloze AC motoren en de  

ingebouwde testapparatuur verminderen de 

stilstandtijd van de truck aanzienlijk.

Nissan’s nieuwe krachtige TX serie creëert 

een LIFT in de efficiency van uw dagelijkse 

interne transport werkzaamheden. 

LIFT efficiency
De Nissan TX serie is ontworpen om een 

hoge productiviteit te leveren tegen de  

laagste kosten.

Hoofdelementen om dit te bereiken zijn:

• Uitstekend comfort en ergonomie

• Hoge productiviteit en laag energieverbruik

• Lage onderhoudskosten


