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Over Doosan

De waarden die onze groei 
stuwen

Mensen zijn de basis van het succes van Doosan 
doorheen de laatste eeuw.

Bij Doosan komen mensen steeds op de eerste plaats. 
Dit zit verweven in de managment filosofie. "Het bedrijfs-
leven bestaat niet om winst te maken, maar om mensen 
zich te laten ontwikkelen." (Too Pyung Park, de eerste 
President). Doosan blijft in volle ontwikkeling en verbe-
tert haar globale positie voortdurend dankzij haar mense-
lijk kapitaal.

Doosan, het oudste maar snelstgroeiende bedrijf

Ook al kent Doosan reeds een lange geschiedenis sinds 
haar start in 1896, het zijn de laatste 10 jaar waarin ze 
haar snelste groei kent.

Doosan, het bedrijf voor de globale Infrastructure Sup-
port Business (ISB) 

Dankzij doorgedreven reorganisaties van haar product-
aanbod sinds 1998, haalt Doosan meer dan 90% van de 
totale omzet uit de ISB sector.
Voorheen kwam 70% van de omzet van consumenten-
producten, maar Doosan heeft met succes haar business 
DNA omgevormd naar Infrastructure Support Business.

Doosan, een mondiaal bedrijf

Dankzij de hoge kwaliteitsnormen voor haar producten en 
dienstverlening, is Doosan uitgegroeid tot een mondiale 
speler.
60% van haar omzet haalt Doosan uit haar mondiale acti-
viteiten buiten Korea. Ongeveer de helft van alle Doosan-
werknemers bevinden zich dan ook buiten Korea. 

Doosan Industrial Vehicle

Vooraanstaande mondiale speler met 
een grootse geschiedenis

Onze geschiedenis start in 1937 met een bedrijfje dat Chosun 
Machinery heette. Het ontwikkelde zicht tot Doosan Industrial 
Vehicle, de grootste heftruckfabrikant van Korea, die een hoofd-
rol speelt in de industriële ontwikkeling van Korea.

Vandaag zijn we een multinational, die werkt vanuit grote pro-
ductielijnen en verkoopskantoren overal ter wereld.

Engagement om te vernieuwen

We blijven gedreven vooruit denken: zowel voor nieuwe product-
ontwikkelingen als het opbouwen van individueel talent. Hier-
door kunnen we snel en efficiënt reageren op de steeds sneller 
veranderende wereld in de 21ste eeuw. Onze missie is om onze 
mondiale positie te verstevigen, zowel vandaag als naar de toe-
komst toe.

Engagement naar onze klanten

Onze klanten komen steeds op de eerste plaats: we nemen enkel 
genoegen met de hoogste kwaliteit voor onze producten en een 
overeenkomstige dienstverlening.

Onze belofte

Doosan Industrial Vehicle is de partner waarop u kan rekenen, 
ons engagement kent geen compromissen.

Bekroonde technologie

Doosan is reeds meermaals bekroond voor Design & Safety en 
heeft zelf al vijf maal de onderscheiding behaalt voor Design Ex-
cellence van de Forklift Truck Association.



Innovatie voorop 
Doosan GX Plus

Bestuurderscompartiment
Het nieuw ontworpen bestuurderscompartiment biedt optimaal
comfort en productiviteit. 
•	 Ruim bestuurderscompartiment met veel beenruimte.
•	 Ergonomisch geplaatste pedalen. 
•	 Laag dashboard voor betere voorwaartse zichtbaarheid.

Contragewicht & koeling
Het nieuw ontworpen contragewicht toont de identiteit 
van Doosan's GX Plus Series en zorgt voor een betere 
luchtstroom om de koelcapaciteit te maximaliseren. 

Krachtige motor
Krachtige en door de markt bewezen motor:
•	 Diesel: Yanmar 34.2 kW - Euro Stage IIIA
•	 LPG: MMC 48.9 kW

Beschermdak / cabine (optioneel)

Het ergonomisch ontworpen beschermdak en de 
cabine bieden optimale zichtbaarheid en veiligheid.

Motorkap
De robuuste stalen motorkap verzekert optimale 
duurzaamheid. De grote openingshoek 
biedt uitstekende toegankelijkheid tot de 
onderhoudscomponenten. 

Operator Sensing System (OSS)
Dit systeem voorkomt onbedoelde heftruckbewegingen 
als de bestuurder niet op de heftruck zit. Het verlaagt 
het risico op ongevallen met bestuurders of personen 
in de omgeving en beschermt de heftruck en zijn 
lading.

Op de motorkap gemonteerde hydraulische hendels
De comfortabele armhouding om de hendels te bedienen, 
verlaagt de vermoeidheid van de bestuurder aanzienlijk.

Rigide aandrijfas met trommelremmen
De rigide aandrijfas bevat trommelremmen 
en de betrouwbare 1-versnellings Powershift-
transmissie  helpt om onderhoudskosten tot een 
minimum te beperken.

Makkelijk verwijderbare vloerplaat en -mat
De makkelijk verwijderbare vloerplaat biedt optimale 
toegankelijkheid tot de aandrijflijn en andere 
componenten. De dikke rubberen vloermat vermindert 
het geluid en trillingen, voor beter bestuurderscomfort.

Nieuw instrumentenpaneel
Het makkelijk leesbaar, geïntegreerd 
instrumentenpaneel biedt een duidelijk overzicht 
van de status van de heftruck. 

Tweedelige luchtfilter
De tweedelige luchtfilter met grote capaciteit is 
ontworpen voor langere onderhoudsintervallen, en 
verlaagt zo de onderhoudskosten.

Verstelbare stuurkolom
De stuurkolom is traploos verstelbaar, om helemaal 
aan te sluiten bij de individuele voorkeuren van de 
bestuurder voor maximaal comfort.

GX Plus Heftrucks
2,0 tot 3,0 ton

Brede opstaptrede en 
opstapbeugel
Gemakkelijk en veilig op- en afstappen. De brede 
anti-slip opstaptrede verzekert de veiligheid van 
de bestuurder in alle weersomstandigheden.  



GX Plus Heftrucks
2,0 tot 3,0 ton

EENVOUDIG TE BEDIENEN
EENVOUDIG EN ERGONOMISCH DESIGN

GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN
ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Gemakkelijk bereikbaar
•	 Makkelijk te openen motorkap
•	 Grote openingshoek motorkap
•	 Makkelijk te verwijderen vloermat 

en -plaat

Gemakkelijk te onderhouden
•	 Optimale plaatsing voor 

onderhoud: batterij, luchtfilter, 
filters en peilstokken

•	 Integratie van zekeringen en 
relais

Op de motorkap gemonteerde 
hydraulische hendels
Voor de plaatsing van de hydraulische 
hendels is maximaal rekening gehouden 
met het comfort voor de bestuurder. Doordat 
deze op de motorkap gemonteerd zijn, 
wordt de armbeweging tijdens de bediening 
beperkt tot het minimum. Dit verlaagt de 
vermoeidheid van de bestuurder, resulterend 
in hogere productiviteit..
Kantelbare stuurkolom
De traploos kantelbare stuurkolom 
garandeert dat de bestuurder kan 
werken in een optimale ergonomische 
positie. Op die manier worden 
rugklachten vermeden, zelfs wanneer 
de heftruck gedurende lange periodes 
bestuurd wordt.  

Brede opstaptrede en opstapbeugel
Dankzij de brede anti-slip opstaptrede, kan de 
bestuurder veilig op- en afstappen, zelfs in gladde 
weersomstandigheden tengevolge van regen of 
sneeuw.
De opstapbeugel biedt de bestuurder een stevige 
grip om in alle veiligheid op- en af te stappen.

Makkelijk afleesbaar instrumentenpaneel 
De bestuurder wordt ten allen tijde op de hoogte 
gehouden over de status van de heftruck:
  - temperatuur koelvloeistof
  - temperatuur transmissieolie
  - brandstofmeter
  - uurteller
   
Signaallampjes waarschuwen de bestuurder over 
abnormale omstandigheden:
  - motoroliedruk
  - alternatorspanning
  - waterafscheider
  - voorverwarmer



Krachtige motor met uitstekende brandstofefficiëntie
De 3.0 liter Yanmar dieselmotor is speciaal ontworpen voor industriële 
toepassingen. Deze motor biedt uitstekende brandstofefficiëntie, lage 
geluidsniveau's en langere onderhoudsintervallen.

De 2.4 liter LPG motor ontwikkelt een hoge koppel en uitstekende 
prestaties. De motor is voorzien van hydraulische klepstoters 
die een onderhoudsvrije kleppenaandrijving bieden voor de 
volledige levensduur van de motor. De hoogwaardige nokkenas en 
balansasriemen helpen niet enkel om het onderhoudsinterval te 
verlengen, maar ook om het geluidsniveau te verminderen.

GX Plus Heftrucks
2,0 tot 3,0 ton

VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN
De slimme keuze voor uw activiteiten PRODUCTIEF & 

DUURZAAM

Tweedelige Cyclone luchtfilter
De tweedelige Cyclone luchtfilter voor zware toepassingen beschermt 
de motor tegen verontreiniging. Dit verlengt de onderhoudscyclus van 
de motor en zorgt voor optimale motorprestaties in elke omgeving.

Rigide aandrijfas met trommelremmen
De rigide aandrijfas met trommelremmen bevat een 1-versnellings 
Powershift transmissie en maakt gebruik van een 4-pins differentieel 
om een hoog koppel over te dragen naar de aandrijfwielen.
De transmissie is vervaardigd uit gecarboniseerd hoog gelegeerd staal 
om maximale duurzaamheid te garanderen.

Robuust frame
Het volledige frame bestaat uit vier gelaste onderdelen die samen een 
eenvormig, robuust en rigide frame vormen: twee zijdelings gebogen 
gelaste onderdelen, alsook één achteraan en één vooraan. De 
zijdelings gebogen panelen zorgen voor een rigide ondersteuning en 
structuur.

VerhuurIndustriële machines 
en uitrusting

Bosontginning 
en houthandel

Bouwmaterialen

LPG Engine
G424P(E)

Diesel Engine
4TNE94L



Standaarduitrusting en opties
VEILIGHEID STANDAARD OPTIONEEL
Rijrichtingshendel O
Operator Sensing System (OSS) O
Achteruitrij-alarm O
Mast Interlock - Neigen, heffen en dalen O
Oranje veiligheidsgordel O
Vonkenvanger O
Achteruitrijhandgreep met claxon O
Zwaailicht O
Brandstoftankdop met sleutel O
Automatisch uitschakelen van de motor O
PRODUCTIVITEIT STANDAARD OPTIONEEL
Krachtige diesel of LPG motor O
Pedaalplaatsing (gaspedaal, rem en koppeling) O
Koppelingspedaal O
Weg-werkverlichting (halogen) O
LED weg-werkverlichting O
Snelkoppelingen hydraulische slangen O
COMFORT STANDAARD OPTIONEEL
Verstelbare stuurkolom (kantelbaar) O
Geïntegreerd instrumentenpaneel O
Stuur met stuurknop O
Op de motorkap gemonteerde hydraulische hendels O
Volledige cabine met verwarming O
Ruitontwaseming O
DUURZAAMHEID STANDAARD OPTIONEEL
Tweedelige luchtfilter O
Powershift aandrijfas (met trommelremmen) O
Autoshift Controller O
Koeling voor zware toepassingen (enkel beschikbaar voor diesel) O
Voorfilter O
ONDERHOUD STANDAARD OPTIONEEL
Onderhoudsvriendelijk O
  - Geïntegreerde elektrische componenten in verdeeldoos (zekeringen en relais)
  - Vloermat en -plaat verwijderbaar zonder gereedschap 
  - Grote openingshoek motorkap
MILIEU STANDAARD OPTIONEEL
Conform Europese emissienormen (Euro Stage IIIA) O
ISO 9001 / ISO 14001 O
HOMOLOGATIE STANDAARD OPTIONEEL
CE O

GX Plus Heftrucks
2,0 tot 3,0 ton

U geniet van de beste naverkoopdienst door uw erkende lokale of nationale 
verdeler, ondersteund door Doosan’s eigen klantendienst. Doosan biedt een 100% 
onderdelenvoorraad om ervoor te zorgen dat uw heftruck maximale beschikbaarheid 
heeft.

Als eigenaar van een Doosan heftruck, krijgt u hoge kwaliteit en toegang tot onze 
behulpzame klantendienst.

Het Doosan netwerk begint met uw plaatselijke verdeler en eindigt met een nationaal 
team van ervaren en hooggekwalificeerde professionals die klaar staan om u te 
ondersteunen in al uw noden op vlak van goederenbehandeling.

Service-netwerk van wereldklasse
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