Belangrijkste specificaties:

Model:
Werklast:
Zwaartepunt werklast:
Wielbasis:
Breedte:
Draaicirkel:
Hoogte hoofdbeschermer:

kg
mm
mm
mm
mm
mm

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

V/Ah
kWxunit
kW

TX4-16

TX4-18

TX4-20

1600
500
1450
1090
1910
2110

1800
500
1450
1120
1910
2110

2000
500
1450
1120
1930
2110

TX4-16

TX4-18

TX4-20

48/575
5.0x2
11

48/750
5.0x2
11

48/750
5.0x2
11

* Grotere batterijcapaciteit op verzoek

Nissan Forklift Europe B.V.
http://www.Nissan-nfe.com CDU-TX4-NFE/05-08-500 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 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.

Serie

TX4
1.6 – 2.0 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 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

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

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

Nissan Forklift begrijpt volledig dat voor klanten logistieke transportmiddelen 100% operatio-

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

neel moeten zijn en blijven, vooral in veeleisende bedrijfstoepassingen. Ons uitstekend getraind

hoogst mogelijke technische standaard en kwaliteit.

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

Motortechnologie

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

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

kan ook gespecialiseerde training voor onderhoudspersoneel en heftruckchauffeurs verzorgen.

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

De grote operationele betrouwbaarheid van de Nissan Forklift heftrucks wordt ondersteund

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

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

motoren een motormanagement systeem dat voor een minimaal brandstofverbruik zorgt. Ook de

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

Nissan dieselmotoren zijn zeer schoon en ultra zuinig.

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



TX4

LIFT comfort

Veel ruimte
De TX4 serie is voorzien van een
ruime instap en veel beenruimte. Dit
vergemakkelijkt het op en afstappen.



TX4
De Nissan TX4 Serie is ontworpen voor de

De ruime cabine biedt een zeer goed

chauffeur en zijn dagelijkse werkomgeving.

zitcomfort.

De ruime cabine, de ergonomisch geplaatste
bedieningshendels en het overzichtelijk
display maakt de TX4 Serie plezierig om mee
te werken. Een optimaal rijcomfort is verzekerd
door een zeer laag geluidsniveau. Hierdoor
heeft Nissan een stressvrije werkomgeving
gecreëerd waarin de chauffeur zich volledig
kan concentreren op zijn werk.
De hydraulische stuurbekrachtiging zorgt

Instelbare stuurkolom

ervoor dat de TX4 Serie zeer nauwkeurig
reageert en bijna moeiteloos is te besturen.
Dit, samen met het automatisch afremmen bij

Omdat elke chauffeur anders is, kan de

het loslaten van het gaspedaal en het veran-

stuurkolom eenvoudig versteld worden.

deren van rijrichting, maakt de TX4 Serie zeer

Elke chauffeur kan dan ook de meest

geschikt voor het werken in krappe ruimtes.

comfortabele en ergonomische zithouding voor zichzelf creëren.

De optionele VINGERTIP bediening op de
armsteun is een optie die de zithouding van
de chauffeur verbetert en de productiviteit
verhoogt.

Standaard hoge
hoofdbeschermer
Uit de auto-industrie

De TX4 Serie heeft standaard één van de
hoogste hoofdbeschermers beschikbaar op
de markt (2,11 m), die voldoende hoofdruimte

Deze invloeden zijn terug te zien in

biedt voor de bestuurder, zelfs wanneer het

de doordachte vormgeving van de

gebruik van een helm verplicht is. Voor het

verlichtingschakelaar en de rijrichting

werken in lage ruimtes is optioneel een lage

keuzehendels, welke ergonomisch

hoofdbeschermer (1,98 m) beschikbaar.

geplaatst zijn.

LIFT AC TECH

PIN-code toegang
Het standaard 4-cijferig PIN code
systeem voorkomt ongeautoriseerd
gebruik van de truck. Het systeem kan



TX4
Het hart van de TX4 Serie bestaat uit Nissan’s

ook gecombineerd worden met vooraf

ultramoderne AC TECH controller die laag

ingestelde paramaters overeenkomstig

energieverbruik, regeneratief remmen en

de voorkeuren van een chauffeur of de

stuurbekrachtiging combineert met uitstekende

veiligheidsregels van het bedrijf.

truck prestaties waardoor de TX4 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.
De drie voorkeursinstellingen kunnen gemak-

Persoonlijke voorkeuren

kelijk geselecteerd worden om de truck optimaal aan te passen aan de omstandigheden
waarin gewerkt moet worden. Via vijf functie

Behalve individuele instellingen van de

toetsen kunnen de instellingen aangepast

chauffeur, zijn 5 gebruiksprofielen vooraf in-

worden zodat naar gelang de ervaring van de

stelbaar om de truck zodanig aan te passen

chauffeur en de aard van de werkzaamheden

aan de voorkeuren van de chauffeur en/of

en/of omstandigheden, de veiligste rijeigen-

operationele omstandigheid waarin gewerkt

schappen gekozen kunnen worden.

moet 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.

Diagnose menu

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

De ingebouwde test module bestaat uit

display problemen opsporen en uitlezen. Boven-

een diagnose systeem welke geïnte-

dien worden de storingen in het geheugen op-

greerde zelftests en diagnose functies

geslagen. Dit zorgt ervoor dat het probleem snel

uitvoert. Dit leidt tot een snelle opsporing

gelokaliseerd kan worden waardoor stilstand tot

waardoor de truck weer snel operatio-

een minimum beperkt blijft.

neel is.

LIFT safety



TX4
Veiligheid is zeer belangrijk tijdens het gebruik
van de Nissan TX4 serie. Het RRS (Risk Reduction System) draagt in grote mate bij aan

Verhoogde veiligheid

de veiligheid en gezondheid van de chauffeur:

Door de optionele VINGERTIP bediening

• Uitstekend zicht rondom

in de armsteun kan de chauffeur zich vol-

• Mastvergrendelsysteem

ledig op de werkzaamheden concentreren

• Turn control

doordat hij met zijn linkerhand continue

• Lift control

kan blijven sturen en met zijn rechterhand

• Anti-rollbacksysteem

de hydraulische functies, richtingkeuze

• Inhibit control

schakelaar en claxon kan bedienen.

• Parkeerrem met een vrijgaveknop
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 constante
snelheid de helling afrijdt. De parkeerrem
heeft een vrijgaveknop die voorkomt dat de
truck per ongeluk van de handrem afgaat.

Mastvergrendelsysteem

Onbedoelde bewegingen van de truck/mast
(Inhibit control) worden voorkomen wanneer
de chauffeur de contact sleutel omdraait op

Als de chauffeur de truck verlaat, vergren-

het moment dat gelijktijdig een mastfunctie of

delen automatisch alle hef- en neigbewe-

rijfunctie geactiveerd is.

gingen. Dit voorkomt onbedoelde en onveilige
mastbewegingen. Wanneer de chauffeur weer

Zes natte remschijven

in zijn stoel zit, kunnen alle hydraulische funcDe volledig in aandrijving geïntegreerde zes

rgrende
lin
gve
ei

natte remschijven behoeven weinig onderhoud. Ze leveren uitstekende remprestaties en

g

zijn volledige beschermt tegen vuil en vocht.
Hefvergrendeling

N

ties automatisch weer gebruikt worden.

LIFT efficiency

OPTIVIEW mast
De optionele OPTIVIEW (3V) mast heeft
twee smalle heffingscilinders welke aan

11

TX4
De Nissan TX4 serie levert een hoge producti-

de zijkant voor de mastprofielen gemon-

viteit tegen de laagste kosten. Een ontspannen

teerd zijn. Hierdoor is er veel meer zicht

werkomgeving is cruciaal voor de gezondheid

door de mast ontstaan.

van de chauffeur en verhoogt zijn productiviteit.
Dus, met de standaard gemonteerde hydraulische hendels binnen bereik van de rechterhand, de lay-out van het rem- en gaspedaal
zoals in de auto en het Fuzzy Logic Acceleration Control hoeft de chauffeur zich allen nog
maar op zijn werk concentreren.
De optionele VINGERTIP bediening op de
armsteun verbetert zowel de ergonomie als
de productiviteit.

Zijwaartse batterijwissel

De zuinige AC TECH controler zorgt voor optimale prestaties. Regeneratief remmen, stuur-

Het optionele system is in het originele

bekrachtiging en Auto Power Off verhogen

TX4 ontwerpconcept geïntegreerd, en

verder het aantal werkuren per batterijlading.

stelt u in staat om batterijen veilig en
snel te verwisselen.

Met onderhoudsintervallen om de 1200 bedrijfsuren, de onderhoudsarme natte remmen,
borstelloze AC motoren en de ingebouwde
AC TECH testapparatuur verminderen de
stilstandtijd van de truck aanzienlijk.
Nissan’s nieuwe TX4 Serie creëert een LIFT
in de efficiency van uw dagelijkse logistieke

Lange intervallen

werkzaamheden.

RUIMZICHT cabine

De stilstand tijd wordt gereduceerd door
toepassing van natte remmen en AC

De cabine biedt een uitstekend zicht rondom

techniek waardoor het onderhoudsinter-

en het gebogen voorraam voorkomt hinderlijke

val is verhoogd naar 1200 bedrijfsuren.

raamreflecties. Met de cabine geïnstalleerd,
blijft de batterij eenvoudig bereikbaar.

