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TX Series
Zijwaarts 

batterijwisselsysteem

 BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES: TX-13 TX-15 TX-15 TX-16 TX-18 TX-18 TX-20 
 Werklast @ 500mm: kg 1250 1500 1500 1600 1750 1800 2000
 Draaicirkel: mm 1420 1420 1525 1635 1525 1635 1635
 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): kWxunit 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

 OPTIONELE APPARATUUR:
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Snel en veilig

Het optionele zijwaarts batterijwisselsysteem van de Nissan TX 
stelt u in staat om batterijen veilig en snel te wisselen. Het is niet 
langer nodig om gecompliceerde en minder veilige hijssystemen 
te gebruiken. Een optioneel extern rollerbed en een palletwagen 
doen het werk. Met het zijwaarts batterijwisselsysteem kunt u:
• de batterijen binnen een paar minuten verwisselen
•  mankracht besparen omdat het verwisselen slechts met één 

persoon kan worden uitgevoerd
•  continu veilig werken omdat er geen takelwerkzaamheden 

hoeven worden uitgevoerd
Het leidt allemaal tot de hoogst mogelijke beschikbaarheid, met 
als gevolg, optimale productiviteit. Daarnaast blijft het mogelijk om 

de batterij op de traditionele manier door middel van hijssystemen 
te wisselen.

Het optionele zijwaarts batterijwisselsysteem is in het originele 
TX ontwerpconcept geïntegreerd waardoor de beschikbare 
maximale batterijcapaciteit niet wordt gereduceerd wanneer deze 
optie wordt geïnstalleerd. Ook zijn de metalen rollers dusdanig 
ontworpen dat deze zware, hoge capaciteit, batterijen kunnen 
ondersteunen.

Speciale hulpmiddelen

Nissan biedt speciale optionele apparatuur om de batterij te 
transporteren en om deze uit en in te rollen.

De getoonde pallettruck is alleen beschikbaar in Engeland, Frankrijk, Spanje en Australië.

TX_serie_folder.indd   3-4TX_serie_folder.indd   3-4 06-11-2006   16:49:2406-11-2006   16:49:24


