
ELEKTRISCHE STAPELAAR
1.2 & 1.6 ton

BSL12N-7/BSL16N-7



1,2 & 1,6 ton Stapelaar

BSL12/16N-7

Highlights

Elektronisch proportioneel 
heffen en dalen

· Het elektronisch gestuurde
proportioneel hefsysteem 
zorgt voor een nauwkeurige 
positionering en stapeling op elke 
hefhoogte.
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·  In specifieke omstandigheden
waar een hoge mast nodig is, 
presteert elektronisch gestuurd 
proportioneel heffen op zijn best.
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· Door de veilige afstand en de
betere zichtbaarheid van de vorken 
kan het stapelen ergonomischer en 
sneller gebeuren. 

· De werkhoogte van de disselboom
is in een ergonomische, gebruiks-
vriendelijke positie geplaatst.

Ontwerp met lange disselboom

· De bestuurder kan tijdens het
werk altijd een veilige afstand tot 
de truck bewaren. 
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· De bestuurder moet minder kracht
uitoefenen op de lange disselboom 
dan op een stapelaar met een 
kortere disselboom.

· Het 4-wiels ontwerp met laterale
aandrijving zorgt voor een goed 
zicht over de vorken. 
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Duitse wisselstroom 
aandrijftechniek

· De krachtige onderhoudsvrije
wisselstroom aandrijfmotor 
in combinatie met de 
versnellingsbak, de rem en 
het aandrijfwiel geeft de 
beste prestaties, efficiëntie 
en betrouwbaarheid om de 
bedrijfskosten te verlagen. 
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· Of er nu soepel of snel
wordt geaccelereerd, de 
frequentieregelaar geeft altijd de 
juiste en directe respons. 

CANBUS technologie

· Dankzij minder bedrading is de
CANBUS nog betrouwbaarder.
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· CANBUS technologie maakt 
analyse en aanpassingen 
gemakkelijker, zodat de 
beschikbaarheid van de truck 
wordt gemaximaliseerd. 

· Digitale signalen zorgen dat 
onderdelen langer meekunnen.
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Robuust en betrouwbaar 
ontwerp

· Het robuuste chassis met de
sterke 8 mm cover beschermt de 
truck en zijn onderdelen tegen 
externe mechanische schokken.  
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· In combinatie met de metalen 
batterijkap is de truck goed 
uitgerust om onderhoud en 
schade tot een minimum te 
beperken.

· Vuile omgevingen hebben minder
invloed op het verticale ontwerp 
van de wisselstroommotor, omdat 
de componenten en de rem buiten 
het bereik van directe schokken 
vallen.

· IP54 beschermde controller, veilig
tegen stof en spatwater. 
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Onderhoudsvriendelijk

· Het ontwerp van de stapelaar en
de gebruikte componenten zijn 
op maat gemaakt om service en 
onderhoud eenvoudig te maken. 

· Alle onderdelen zijn gemakkelijk
toegankelijk wanneer de cover 
met 2 schroeven wordt verwijderd. 
Het aandrijfwiel en het stuurwiel 
zijn eenvoudig te verwisselen 
zonder dat de stapelaar hoeft te 
worden opgekrikt. 
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SPECIFICATIES
Model BSL12N-7 BSL16N-7

Hefvermogen kg 1.200 1.600
Totale Lengte mm l1 1.919 1.964

Afstand over vorken mm b5 570/685
Vorken: dikte x breedte x lengte mm 60/180/1.150

Draaistraal mm Wa 1.440 1.510
Eigen gewicht kg 1.007 1.340

Hoogte, mast in hoogste stand mm h4 up to 5.080 up to 5.780
Hefhoogte mm h3 up to 4.530 up to 5.230

Rijsnelheid met last km/h 6,0/6,0 5,7/6,0
Hefsnelheid met/zonder last m/s 0,10/0,17 0,13/0,20

Daalsnelheid met/zonder last m/s 0,11/0,11 0,20/0,14
Maximaal klimvermogen met/zonder last % 6/12

 MASTSPECIFICATIES
Bouwhoogte, 

mast
ingeschoven

mm - H1

Vrije heffing
mm - h2

Hefhoogte
mm - H3

Hoogte mast
in hoogste

stand mm - h4

Maximale hoog-
te vorken

mm - h3 + h13
Restcapaciteit

kg

BSL12N-7

STD
1.958 - 2.830 3.380 2.920 1.000
2.108 - 3.130 3.680 3.220 800
2.308 - 3.530 4.080 3.620 600

FFL 
2.108 1.560 3.130 3.680 3.220 800
2.308 1.760 3.530 4.080 3.620 600

FFT
1.908 1.320 3.930 4.480 4.020 550
2.008 1.420 4.230 4.780 4.320 500
2.108 1.520 4.530 5.080 4.620 400

BSL16N-7

STD
1.958 - 2.830 3.380 2.920 1.400
2.108 - 3.130 3.680 3.220 1.200
2.308 - 3.530 4.080 3.620 1.000

FFL
2.108 1.560 3.130 3.680 3.220 1.200
2.308 1.760 3.530 4.080 3.620 1.000

FFT

1.708 1.120 3.330 3.880 3.420 1.100
1.908 1.320 3.930 4.480 4.020 950
2.008 1.420 4.230 4.780 4.320 900
2.108 1.520 4.530 5.080 4.620 800
2.343 1.756 5.230 5.780 5.320 700
2.408 1.820 5.520 5.980 5.520 600

De BSL12/16N-7 Series is afgestemd op de meeste 
stapelwerken met capaciteiten van 1.200 kg tot 
1.600 kg. 

De lange disselboom houdt de bestuurder veilig en 
in een ergonomische positie tijdens het werken. De 
zorgvuldige bediening van het volledig proportionele 
hefsysteem maakt het stapelen veiliger en sneller. 
Door de hoge kwaliteit en de geavanceerde 
componenten en technologieën van topmerken 
concurreert de stapelaar met toonaangevende 
merken op de markt.

Uw magazijnpartner

1,2 & 1,6 ton Stapelaar

Gekwalificeerde componenten 

• Betrouwbare multifunctionele REMA dissel met 
ergonomische contactloze vlinderschakelaars 

• Topkwaliteit gelijkstroom aandrijfmotor 
• Zapi-controller 

De gebruikte onderdelen verlagen de servicekosten 
en geven u de prestaties en betrouwbaarheid die 
nodig zijn voor veeleisend stapelwerk. 

Opties

• Verschillende masten
• Lastrek

Voor elke toepassing de juiste accucapaciteit  

• BSL12N-7 met 150/172/200 Ah 2PzB batterij 
Korte lengte, goede wendbaarheid en zeer 
geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes. 

• BSL16N-7 met 255/258/300 Ah 3PzB batterij

Ergonomisch, compact en veilig ontwerp van 
de lange disselboom

4-wielstructuur voor stabiliteit
Kerncomponenten van topmerken

Krachtige, onderhoudsvrije Duitse 
gelijkstroom aandrijflijn

Nauwkeurig heffen en dalen met volledig 
proportioneel hydraulisch systeem


