D20NXS / D25NXS / D30NXS / D33NXS / D35NXS

NXS SERIES HEFTRUCKS
Diesel 2,0 tot 3,5 ton
Euro Stage V
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NXP-Series Heftrucks_2,0 tot 3,5 ton Series

Functieoverzicht
Wij houden u graag tevreden en dat wordt gegarandeerd door onze diesel
vorkheftrucks. Ze bieden een groot vermogen, uitstekende prestaties,
rijcomfort, duurzaamheid en een uitstekend brandstofverbruik.

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

EXCELLENTE BETROUWBAARHEID

Brandstofbesparende motor

Oliebadremmen

Verschillende gebruiksinstellingen

Motor met weinig onderhoud

Krachtig klimvermogen

Geïntegreerde voertuigregeleenheid (VCU)

VEILIGHEID

UITSTEKENDE DIENSTVERLENING

Uitstekende zichtbaarheid

Verwijderbaar zijpaneel

Snelheidsbegrenzer

Aansluitdoos

Achteruitrijblokkering

Gemakkelijke toegang tot alle belangrijke
onderdelen

OPTIMALE ERGONOMIE
Laag geluidsniveau
Veel beenruimte
LCD kleurenscherm
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NXP-Series Heftrucks_2,0 tot 3,5 ton Series

Verschillende gebruiksinstellingen
Doosan biedt 3 gebruiksinstellingen. De NXS-Series biedt u de mogelijkheid om de
instellingen te kiezen die het beste bij uw werkomgeving past.
1. ECO-modus
De ECO-modus geeft u de kans om brandstof te besparen door de efficiëntie
van het brandstofverbruik te verhogen. Het vermogen van de truck wordt
gecontroleerd om het verbruik door onnodige acceleratie te minimaliseren.
2. Standaard modus
In deze modus wordt het vermogen niet geregeld.
3. Hoge modus
Deze modus is nuttig voor zware applicaties. Het vermogen van de truck wordt
verhoogd. De hoge modus wordt aanbevolen voor verhuurtoepassingen omdat
deze de inzetbaarheid van de truck verhoogt.

Sterke en krachtige Doosan G2 dieselmotor
De NXS-Series biedt een uitstekende rij/
hefsnelheid en klimvermogen in vergelijking met
de concurrentie. Maximaliseer uw productiviteit
met de NXS-Series. De conforme Stage V-motor
levert een hoog koppel bij een laag toerental.
Dit verbetert effectief de acceleratie, rij- en
klimprestaties van de heftruck.

Afbeelding kan optionele uitrusting bevatten

Uitstekende stabiliteit
Het zwaartepunt van de truck is
naar achteren en naar beneden
verplaatst, wat de stabiliteit
en het hefvermogen verbetert.
Superieure prestaties bij
toepassingen met zware lasten.

Krachtig klimvermogen

Brede stuurhoek
De grotere stuurhoek maakt
manoeuvreren in kleine
ruimtes gemakkelijker.

De combinatie van de krachtige
motor, de transmissie en de
nieuwe frameconstructie heeft het
klimvermogen gemaximaliseerd. De
NXS-serie heeft geen moeite om steile
hellingen van 25% op te rijden.
(D30NXS, klimvermogen @1,6km/h, geladen)

25
%
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NXP-Series Heftrucks_2,0 tot 3,5 ton Series

Veiligheid

Afbeelding kan optionele uitrusting bevatten

Zonelichten

Elektrische parkeerrem

Snelheidsbegrenzer

De parkeerrem kan worden bediend
met een schakelaar en wordt
automatisch geactiveerd.

Er kan een andere limiet worden
ingesteld voor voor- en achteruit.

Veiligheidsgordelvergrendeling

Operator Sensing System (OSS)

Achteruitrijblokkering

De veiligheidsgordel moet worden
vastgemaakt wanneer de bestuurder
zit om de truck te bedienen.

Wanneer de bestuurder de heftruck
verlaat, stopt de truck met rijden en
ook de mastheffuncties stoppen met
werken. Dit systeem zorgt ervoor
dat de heftruck niet in beweging kan
komen wanneer de bestuurder niet
aanwezig is.

Omschakelen van vooruit naar
achteruit rijden is alleen mogelijk als
de snelheid van de truck lager is dan
3 km/h.

OPTIE

Voetgangers worden gewaarschuwd
door rode lijnen rond het voertuig
te projecteren. Veiligheidslichten
vooraan en achteraan zijn
eveneens beschikbaar.
OPTIE

Blauw veiligheidslicht

Projecteert een blauw licht
op de vloer om voetgangers
te waarschuwen.

ISO3691 Hydraulische
vergrendelklep
Het hydraulisch vergrendelsysteem voorkomt het
natuurlijk zakken en neigen
van de mast. Het beschermt de
mensen op de werkvloer, zelfs
wanneer de bestuurder de
heftruck onbeheerd achterlaat.

Antislip opstaptrede
De bredere opstap voorkomt uitglijden
en zorgt dat u veilig de heftruck in/uit
kan klimmen.

Doosan Industrial Vehicle
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NXP-Series Heftrucks_2,0 tot 3,5 ton Series

Optimale Ergonomie
Geïntegreerd multifunctioneel display
5 inch is standaard, 7 inch is optioneel. Het grootste gemonteerde
display in zijn klasse biedt een uitstekende bedienbaarheid en
zichtbaarheid.

LED lichten
Helderder licht en langere
levensduur in vergelijking met
conventionele lichten.

Panoramische spiegel
Geeft de bestuurder een duidelijk en breed achterwaarts
zicht, om zo de veiligheid en productiviteit te verbeteren.

39°

Stuur voorwaarts/
achterwaarts verstelbaar

Uitstekende zichtbaarheid
De NXS-Series heftrucks hebben
een uitstekend zicht, zodat de
bestuurder veilig en comfortabel
kan werken. Als u voor een
cabine kiest, bieden het vergrote
afgeronde glas en de verlaagde
dashboardhoogte een uitstekend
zicht naar voren en naar boven.
Kiest u voor het beschermdak, dan
zorgen de netjes gerangschikte
hydraulische slangen en kettingen
voor een goed zicht naar voren
door de mast.

grote
knieruimte
kleinere
pedaalhoek

neigcilinder

Geveerde stoel

Veel beenruimte
De speling voor de knieruimte
werd verbreed en de
neigcilinder werd verwijderd
van de vloerplaat.

77dBA

*

*geluidsniveau bij oor van bestuurder

OPTIE

Lager geluidsniveau
Een nieuw aandrijfsysteem van het U-type
en oliebadremmen worden toegepast, wat
resulteert in een laag geluidsniveau en
minder trillingen.
Afbeelding kan optionele uitrusting bevatten
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NXP-Series Heftrucks_2,0 tot 3,5 ton Series

Excellente betrouwbaarheid & dienstverlening

Brede opening van de motorkap
Gasveer met vergrendelfunctie

Aansluitdoos

Gemakkelijk om onderhoud uit te
voeren en voorkomt ongelukken.

De elektronische componenten zijn
gecentraliseerd zodat service snel en
gemakkelijk kan worden uitgevoerd.

De motorruimte is goed toegankelijk
omdat de opening van de motorkap
is vergroot.

Gasveer met vergrendelfunctie

Zijpaneel verwijderen zonder
gereedschap

Eenvoudige diagnose

Servicenotificaties

U kan eenvoudig een diagnose
stellen met alleen een kabel en een
laptop, zodat uw servicetechnicus
adequaat kan handelen en uw truck
zo snel mogelijk kan onderhouden.

De cycli voor het onderhoud van de
vorkheftruck en het vervangen van
bepaalde onderdelen worden op
het display aangegeven. Serviceinformatie kan eenvoudig worden
opgehaald, wat resulteert in een nog
snellere service.

Het zijpaneel kan zonder
gereedschap verwijderd worden met
behulp van de handgreep.

Geïntegreerde
voertuigregeleenheid (VCU)
Dit slimme, innovatieve systeem
biedt de geïntegreerde besturing
van diverse gedecentraliseerde
regeleenheden in combinatie met
CAN-communicatie, waardoor
voertuigdiagnose en -beheer en
diverse veiligheids- en
comfortfuncties op verzoek
mogelijk zijn. Het systeem kan
worden bijgewerkt wanneer
nieuwe functies beschikbaar
zijn.

Auto Tilt Leveling

Snelheidslimiet

Geïntegreerde
voertuigregeleenheid

Elektrische parkeerrem

P

Bovenste afdekking van
het contragewicht

Achterste afdekking van
het contragewicht

De radiator kan gemakkelijk
worden geïnspecteerd en zo
nodig vervangen.

Gemakkelijk om te
controleren en de demper
te vervangen.
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NXP-Series Heftrucks_2,0 tot 3,5 ton Series

Belangrijkste Specificaties
D20NXS

D25NXS

D30NXS

D33NXS

D35NXS

Hefvermogen

kg

2.000

2.500

3.000

3.300

3.500

Lastzwaartepunt

mm

500

500

500

500

500

Lastafstand

mm

480

480

485

485

495

Wielbasis

mm

1.700

1.700

1.700

1.700

1.750

Bouwhoogte, mast ingeschoven

mm

2.180

2.180

2.180

2.180

2.180

Vrije heffing

mm

147

147

152

152

152

Maximale hoogte vorken

mm

3.230

3.230

3.230

3.230

3.000

Hoogte, mast uitgeschoven

mm

4.490

4.490

4.490

4.490

4.260

Hoogte beschermdak

mm

2.160

2.160

2.160

2.160

2.160

Zithoogte

mm

1.185

1.185

1.185

1.185

1.185

Totale lengte

mm

3.690

3.730

3.795

3.810

3.875

Lengte tot vorkrug

mm

2.640

2.680

2.745

2.760

2.825

Totale breedte

mm

1.290

1.290

1.290

1.290

1.290

Draaistraal

mm

2.340

2.390

2.430

2.450

2.500

Standaarduitrusting en
opties

Standaard
Option

VEILIGHEID & STABILITEIT

BESTUURDERSCOMFORT (ERGONOMIE)

Operating Sensing System (OSS)

Traploos instelbare stuurkolom

ISO3691 Hydraulische vergrendelklep

Panoramische spiegel

Elektrische parkeerrem

USB-poort & aux aansluiting

LED lichten vooraan en weg-werk verlichting
achteraan
Geïntegreerde voertuigregeleenheid (VCU)

Veel beenruimte

Achteruitrij alarm
Veiligheidslicht achteraan
Achteruitrijhandgreep met claxon
Zonelichten
Snelheidsbegrenzing

5” display
Stuurknop
Ventilator voor bestuurder
Bekerhouder
Geluidsonderdrukking
7” display
* Opmerking: Deze lijst is gebaseerd op de algemene
informatie van de fabrikant. Standaarduitrusting en opties
kunnen verschillen in verschillende regio’s.

PRODUCTIVITEIT

DIENSTVERLENING

Krachtige, brandstofbesparende motor

Zijpaneel verwijderen zonder gereedschap

Verschillende gebruiksinstellingen

Bovenste afdekking van het contragewicht

Emissieregeling Euro V

Achterste afdekking van het contragewicht

DUURZAAMHEID
Auto shift controller
Achteruirijblokkering
Oliebadremmen
Voorfilter
Hogesnelheidventilator
Voorbrandstoffilter, dubbele filter

Eenvoudige diagnose
Aansluitdoos
Servicenotificaties
Beschermingspaneel
Uitlaatdemper aan de binnenkant

Productieafdeling
Verkoopsafdeling
Wisselstukkenmagazijn

EUD25NXS-21129v1NL (November 2021)
Distributeur
Doosan Industrial Vehicle Europe nv
Europark-Noord 36A
9100 Sint-Niklaas
Belgë
Tel.:
+32 3 760 09 87
Fax:
+32 3 760 09 89
Website : www.doosan-iv.eu

