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TRUCK AFMETINGEN

 = Zwaartepunt van de truck zonder last

Ast =  Wa + R + a (zie regels 4.34.1 en 4.34.2)

R  =      (16+ x)2 +   b12- b13  
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                                             2

NETTO HEFVERMOGEN

Lastzwaartepunt 

Afstand vanaf voorzijde 
vorken tot lastzwaartepunt.

Netto last

Gebaseerd op verticale 
masten tot 3 930 mm vanaf 
bovenkant vorken gemeten.
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OPMERKING:
De technische gegevens worden beinvloed door 
de uitvoering en de conditie van het voertuig, 
alsmede door de aard en de toestand van het 
werkgebied. Neem contact op met uw dealer 
indien de technische gegevens kritisch blijken te 
zijn. 

¶ Onderzijde vorken

 Zonder lastbeschermrek

 h6 tolerantie ca 5 mm

 Volledige vering instellen. Standaard cover 
set. 953 mm (hoogte) met een verhoogde 
kap.

 Met last-beschermrek voeg 32 mm toe

 Uitgebreide shift met e-hydrauliek.

 Maximale stroom door actief scherm in het 
dashboard standaard.

 LPAZ , gemeten volgens de voorgeschreven 
test en gebaseerd op de weging waarden 
zoals beschreven in de EN 12053.

 Totale breedte 1146 mm, uitgerust met de 
nodige wielen 200/50-10 voor masten van 
5000 mm en hoger.

 De gangpadbreedte voor stapelen (regels 
4.34.1 en 4.34.2) is gebaseerd op de 
VDI-normberekening zoals in de tekening 
aangegeven. De British Industrial Truck 
Association beveelt aan om 100 mm extra 
vrije ruimte (maat a) aan te houden voor 
extra manoeuvreerruimte aan de achterzijde 
van de truck.

† Klimvermogen bij een helling (regels 5.7 
en 5.8) wordt alleen vermeld om het 
trekvermogen te kunnen vergelijken. Het is 
echter niet bedoeld om de heftruck op deze 
wijze in te zetten. Volg de instructies in de 
bedieningshandleiding voor het gebruik van 
de heftruck op hellingen.

TABELSLEUTEL:

 Tel 721 mm bij voor verlengde 
lastbeschermrek.

 Trek 721 mm af voor verlengde 
lastbeschermrek.

 Tel 656 mm bij voor verlengde 
lastbeschermrek.

 Trek 721 mm af voor verlengde 
lastbeschermrek.

OPMERKING
Wees voorzichtig met het werken met geheven 
vorkenbord en/of last. De heftruckstabiliteit is 
dan minder. Het is van belang de kanteling van 
de mast bij geheven last tot een minimum te 
beperken. De chauffeur dient hiervoor opgeleid te 
zijn en de instructies in de bedieningshandleiding 
strikt op te volgen.

Hyster behoudt zich het recht voor de producten zonder 
enige vorm van kennisgeving te wijzigen. Let op: afgebeelde 
heftrucks kunnen optionele apparatuur bevatten.

Veiligheid:

Deze truck voldoet aan de huidige CE-eisen.


