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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 ver weven in de managment f ilosof ie. "Het 
bedrijfsleven
bestaat niet om winst te maken, maar om mensen 
zich te laten ontwikkelen." (Too Pyung Park, de eerste 
President). Doosan blijf t in volle ontwikkeling en 
verbetert haar globale positie voortdurend dankzij haar 
menselijk kapitaal.

Doosan, het oudste maar snelstgroeiende bedrijf

Ook al kent Doosan reeds een lange geschiedenis sinds 
haar start in 1896, het zijn de laatste 100 jaar waarin ze 
haar snelste groei kent.

Doosan, het bedrijf voor de globale Infrastructure 
Support Business (ISB) 

Dank zij doorgedreven reorg anisaties van haar 
productaanbod 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 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 
activiteiten buiten Korea. Ongeveer de helft 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 
hoofdrol speelt in de industriële ontwikkeling van Korea.

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

Engagement om te vernieuwen

We blijven gedreven vooruit denken: zowel voor nieuwe 
productontwikkelingen als individueel talent opbouwen. 
Hierdoor 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 
toekomst 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 
navenante 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 
Excellence van de Forklift Truck Association.



INNOVATIE VOOROP
Wereldklasse 7-Series  
Reach Truck Plus 
van Doosan.

BR14/16JW-7 PLUS

The 7-Series Reach Truck Plus blijft de traditie 
van Doosan volgen in het leveren van krachtige 
prestaties met gebruiksvriendelijke machines, wat 
onze klanten maximale waarde biedt.

Tal van veiligheidsvoorzieningen, waaronder de 
recentste AC technologie met 360° en 180° sturing 
met hoogte en gewicht indicatoren, maken van 
deze truck een must-have voor elk magazijn.

7-Series Reach Truck Plus
1,4 tot 1,6 ton



Doosan heeft de BR14/16JW-7 Plus ontworpen om preciezere en efficiëntere bewegingen te maken voor elke 
magazijntoepassing.

Uitstekende productiviteit

KRACHTIGE PRESTATIES
De nieuwste AC tractie- en hydraulische pompmotoren zorgen voor krachtige 
prestaties en verhoogde productiviteits- en beschikbaarheidsniveaus.

HYDRAULISCHE PRESTATIES
Het duurzame mastontwerp met hoge precisie verzekert uitstekende stabiliteit en 
prestaties in alle toepassingen. Doosan’s standaard dempingssysteem in de mast 
vermindert geluid en schokken.
   - Mast reach dempingssysteem
   - Primair & secundair hefcilinder-dempingssysteem
   - Kantelbaar vorkenbord voor verhoogde stabiliteit
   - Geavanceerde hoogte-indicator en programmeerbare instellingen (optioneel)

360° STUREN
De bestuurder kan kiezen tussen een 180° of 360° stuursysteem, afhankelijk wat 
het meest geschikt is voor de specifieke werkomstandigheden.
Elk type van sturing heeft zijn eigen sterke punten.
360° sturing is minder belastend voor de armen, polsen en schouders. Bovendien 
kan men van richting veranderen zonder dat de snelheid verlaagt, wat uitstekende 
wendbaarheid biedt in nauwe ruimtes.

ZICHTBAARHEID
Een optimaal ontwerp van mast en beschermdak zorgt voor uitstekende opwaartse 
zichtbaarheid naar de vorken.
   - Standaard beschermdak voor uitstekende zichtbaarheid
   - Standard voorwaartse clear-view protector 
   - Gepatenteerd vorkcamerasysteem met kleurendisplay (optioneel)

SIMULTANE HYDRAULISCHE BEDIENING
Simultane hydraulische bediening maakt het mogelijk om gelijktijdig te heffen, te 
reachen en de vorken zijdelings te verschuiven. Dit biedt het hoogste niveau van 
efficiëntie, verkort werkcycli en verhoogt de productiviteit.

7-Series Reach Truck Plus
1,4 tot 1,6 ton



7-Series Reach Truck Plus

VOLLEDIGE CONTROLE

4. Minihendels
De minihendels zijn perfect geplaatst om 
bestuurders meer controle te geven en de 
mogelijkheid om de hydraulische functies 
gelijktijdig proportioneel te gebruiken.
Deze functies zijn gemakkelijk te begrijpen voor 
alle bestuurders.

Doosan’s 7-Series Reach Truck Plus zorgt voor de 
meeste efficiënte werkomstandigheden door een 
ergonomisch design. 

5. Verstelbare armsteun
De voorgevormde armsteun biedt een ideale 
ondersteuning voor de rechterarm en beschikt 
over een ruime opbergruimte.

3. Veiligheid
Doosan biedt optimale controle over veiligheid 
dankzij talrijke veiligheidsfuncties:
- Noodstopschakelaar
- Dodemanspedaal
- Zijdelingse schouderbescherming
- Snelheidsvermindering in bochten
- Thermische bescherming voor de controllers 
- Lastwielremmen
- Automatische parkeerrem

6. Stoel
De volledig verstelbare, geveerde stoel biedt 
optimaal comfort.

7. Stuurkolom
De verstelbare stuurkolom (schuiven/kantelen) 
zorgt voor een optimale zitpositie.

8. Gemakkelijk op- en afstappen
Dankzij de grote opstaptrede en de 
opstapbeugel kan de bestuurder veilig de reach 
truck op- en afstappen.

2. Gebruiksvriendelijke 
user interface
Dankzij Doosan’s grafische 
user interface met numeriek 
keypad blijft de bestuurder 
op de hoogte van de status 
van de reach truck en kan 
hij makkelijk instellingen 
wijzigen. 

1. Voorkeursinstellingen
De 7-Series biedt 
programmeerbare 
voorkeursinstellingen, op 
maat van elke bestuurder en 
toepassing.
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1,4 tot 1,6 ton



Standaarduitrusting en opties

7-Series Reach Truck Plus

VEILIGHEID EN STABILITEIT STANDAARD OPTIE
Operator sensing system (OSS) O
Mast lowering inter-lock (ISO3691) O
Nooddaalfunctie O
Noodstopschakelaar O
Lastwielremmen O
Zwaailicht O
Panoramische achteruitkijkspiegel O
Batterijbeschermkap O
LED veiligheidslicht O
Last- en rijwielbescherming O
Achteruitrij-alarm O
PRODUCTIVITEIT STANDAARD OPTIE
Volledig AC & CAN bus systeem chassis O
Simultane hydraulische bediening O
Programmeerbare voorkeursinstellingen O
PIN code om te starten O
Elektromagnetische automatische parkeerrem O
Initieel zelfcentrerende stuurwielen O
Auto Reach Dempingsssysteem O
Hydraulische vering in hefcilinder O
Integrale zijverschuiver O
Kantelbaar vorkenbord O
360/180° sturing O
Halogeen werklicht O
LED werklicht O
Glazen beschermdak O
Geschikt voor koelruimtes O
Geschikt voor vriesruimtes O
Instelbare pre-selector en hoogte-indicator O
Laadgewicht indicator O
Vorkcamerasysteem O
GEBRUIKSGEMAK (ERGONOMIE) STANDAARD OPTIE
Premium Grammer Stoel O
Minihendels O
Verstelbare controleconsole O
Verstelbare stuurkolom O
Brede opstaptrede en opstapbeugel O
Zijdelingse schouderbescherming O
DUURZAAMHEID EN DIENST VERLENING STANDAARD OPTIE
Robuust frame en beschermdak O
Thermische bescherming voor controllers O
Uurmeter O
Signaal bij laag batterijniveau O
Gemakkelijke bereikbaarheid voor onderhoud O
Zijdelings batterijwisselsysteem O

1,4 tot 1,6 ton

Opmerking: Deze lijst is gebaseerd op fabrieksgegevens. De standaarduitrusting en opties kunnen verschillen in bepaalde landen.
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