
7-SERIES HEFTRUCKS
LPG 6,0 tot 7,0 ton
Euro Stage V

G60S-7 / G70S-7



With the fruit of customer experience and advanced technology

ALL NEW DESIGN D70S-9 SERIES
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Functieoverzicht

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Bewezen en betrouwbare PSI motoren en 
componenten

Uitgebreid getest load-sensing hydraulisch system

Oliebadremmen

VEILIGHEID

Operating Sensing System

Optimum Pedal System 

Uitstekende zichtbaarheid

LED lichten (optioneel)

OPTIMALE ERGONOMIE

Verwarming en airconditioning

Comfortabele cabine

Premium stoel (optioneel)

Omlaag klapbare LPG beugel (enkel/
dubbel)

Gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud

Gasveer met veiligheid

UITSTEKENDE DIENSTVERLENING

EXCELLENTE BETROUWBAARHEID

Verhoogde radiatorcapaciteit

Robuust chassis

Duurzame transmissie

Volledig zwevende aandrijfas

Robuustheid en betrouwbaarheid is altijd al een belangrijk deel Doosan’s ethos geweest 
voor alle producten, en de 7-Series is niet anders. Uitstekende prestaties en hoog 
vermogen, dankzij de Euro V PSI 4.3L LPG motor.  Een sterk en rigide chassis, met een 
ontwerp dat uit meer metaal dan plastic bestaat, zorgt ervoor dat Doosan de beste keuze 
is voor uw toepassing.



Oliebadremmen
Alle 7-Series heftrucks 
worden standaard uitgerust 
met oliebadremmen.
Dit omsloten remsysteem 
voorkomt verontreiniging 
van buitenaf, wat de 
levensduur van de remmen 
aanzienlijk verlengt, tot wel  
5 keer langer vergeleken 
met conventionele 
trommelremmen.

Maximale Productiviteit
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Bewezen en betrouwbare PSI motoren en componenten

De superieure motorprestaties worden gestuurd door een ECU, 
die alle belangrijke functies integreert en coördineert, waaronder 
de brandstofinspuitregelaar, variabele ontstekingstiming, lucht-
brandstofverhouding controle en motorbescherming.

Uitgebreid getest load-sensing 
hydraulisch system

Alle Doosan heftrucks zijn uitgerust  met 
een load-sensing hydraulisch systeem, 
dat zichzelf reeds overtuigend bewezen 
heeft.  Dit systeem zorgt voor betere 
brandstofefficiëntie en betere prestaties.
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NIEUW
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LED lichten

LED lichten geven een betere 
zichtbaarheid in donkere 
omstandigheden en hebben een  
langere levensduur dan 
conventionele gloeilampen.

Uitstekende zichtbaarheid
De stoel is centraal geplaatst 
voor betere zichtbaarheid. 
Wijde zichtbaareid zonder 
belemmeringen.

Optimum pedal system
Dit systeem vermindert de 
vermoeidheid van de bestuurder  en 
geeft de beste rijervaring.  

Veiligheid

Panoramische spiegel

De panoramische spiegel biedt 
een breed zicht naar achteren en 
verbetert de rijveiligheid aanzienlijk.
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Camera achteraanzicht    

De veiligheid op de werkplek 
wordt gewaarborgd door 
maximaal zicht naar achteren.

OPTIE

Operator Sensing System (OSS)

• Als de bestuurder niet op de 
stoel zit, 
- kan de heftruck niet vooruit of
achteruit bewegen.

- worden de hydraulische functies
om de mast verticaal te 
bewegen uitgeschakeld.

- wordt de functie om de mast te
neigen geblokeerd.

• Als de bestuurder de stoel verlaat 
zonder te handrem aangehaald 
te hebben, hoort hij een 
alarmsignaal.

• Een waarschuwingslampje gaat 
gedurende 10 seconden branden 
wanneer de veiligheidsgordel 
niet aangegespt is.

OPTIE

OPTIE



Counterweight

Increased radiator capacity by improving inside air 
flow. The counterweight shows the identity of Doosan 7 
Series IC truck by dynamic concept design.

Optimale Ergonomie

Ruime beenruimte en 
bestuurderscomfort

De royale vloerplaat biedt 
de bestuurder veel ruimte, 
om gemakkelijk op- en af te 
stappen.    

Comfort pack

De naast de stoel gemonteerde 
hendels zorgen voor een 
ergonomische bediening.  
Het opbergvak houdt papier, pennen 
en gereedschap netjes op hun plaats.  

Premium stoel

Het ontwerp met 
mechanische vering  
en een laag profiel, 
vermindert aanmerkelijk 
de schokken en zorgt 
ervoor dat u comfortabel 
zit, hoe zwaar de werkdag 
ook wordt.
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Anti-slip opstap 
Verhoogt de veiligheid van de bestuurder bij het 
instappen, ook bij slechte weersomstandigheden zoals 
sneeuw of regen.    

Zeus cabine
De ZEUS cabine is ontworpen met het oog op 
robuustheid en comfort. Daarnaast biedt deze 
cabine uitstekende zichtbaarheid, een over-
zichtelijk dashboard en een interieur van hoge 
kwaliteit, alsook een uitstekend verwarmings- 
en airconditioningsysteem.

Afbeelding kan optionele uitrusting bevatten

Laag geluidsniveau

Laag geluids- en vibratieniveau voor optimaal 
comfort voor de bestuurder.

Handrem aan de 
linkerkant van de stoel 
geplaatst.

Instrumentenpaneel

De koelvloeistoftemperatuur-, transmissieolie-, snelheids-, 
brandstofmeter en urenteller houden de bestuurder op de hoogte van 
de werkomstandigheden van de machine. Motoroliedruk, alternator 
voltage, waterscheidingsmeter en voorverwarmer wijzen de bestuurder op 
eventuele problemen.
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OPTIE



Decreased M
ax Drive Speed

Nieuwe luchtfilter
De tweedelige luchtfilter met 
grote capaciteit maakt de 
Doosan 7-Series duurzamer. 
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Excellente betrouwbaarheid & dienstverlening

Hydrostatische sturing
Er zijn geen mechanische 
verbindingen tussen stuurwiel 
en stuuras, waardoor minder 
onderhoud nodig is. 8 smeerpunten 
voor een goede smering. Afgedichte 
kogellagers bieden bescherming 
tegen vervuiling en veeleisende 
toepassingen. Zorgt voor sturing met 
weinig inspanning  met een snelle 
stuurrespons.

Gemakkelijk te checken

De transmissieolie kan eenvoudig 
gecontroleerd worden door het 
venster naast de stoel. Gemakkelijk 
om de motor te controleren. 

Gemakkelijk bereikbaar voor 
onderhoud
• Geïntegreerde electrische 

componenten.
• Wijd openklapbare motorkap.
• Gemakkelijk bereikbare locatie van 

die oliefilter.

Contragewicht

Verhoogde radiatorcapaciteit door verbetingen in de 
luchtstroom. Het contragewicht toont de identiteit van de 
Doosan 7-Series met zijn dynamisch design concept.

De veiligheidsfunctie 
verhoogt de veiligheid 
van de bestuurder. 
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Volledig zwevende aandrijfas

Een sterke, in één stuk gegoten 
behuizing houdt de onderdelen van 
de as uitgelijnd. De aandrijfas van 
gelegeerd staal met hoge treksterkte 
verlengt de levensduur van de 
as, terwijl het differentieel en de 
naafversnellingen een hoog koppel 
naar de wielen verbrengen.

Omlaag klapbare LPG beugel 
(enkel/dubbel)

De standaard omlaag klapbare 
LPG beugel maakt het mogelijk om 
een gasfles te vervangen met een 
minimale belasting voor de armen en 
de rug.
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LIFTING YOUR DREAMS
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ERGONOMIE
Verstelbare stuurkolom
Geïntegreerd instrumentenpaneel
Volledige cabine (ZEUS) met verwarming en airco - 
manueel kantelbaar
Premium stoel
Stuur met stuurknop
12V aansluiting

VEILIGHEID
Rijrichtingshendel

Mast lowering interlock

Operator Sensing System (OSS)

Oranje veiligheidsgordel

Autoshift controller

Anti-slip opstaptrede

Weg-werkverlichting (LED)

Panoramische spiegel

Achteruitrijcamera 

Zwaailicht 

Veiligheidslicht

Back-up buzzer

Snelheidsbegrenzer

PRODUCTIVITEIT
Electronisch gestuurde LPG Motor
Pedaalplaatsing (gas, rem en koppeling)
Koppelingspedaal
Omlaag klapbare LPG beugel - enkel

DUURZAAMHEID
Waterdichte connectoren
Tweedelige luchtfilter
Stevige aandrijfas (met oliebadremmen)
Voorfilter

DIENSTVERLENING
Geïntegreerde elektronische componenten (relais en 
zekeringen)

Gemakkelijke toegang tot componenten

Wijd openklapbare motorkap

Standaarduitrusting en 
opties
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Belangrijkste Specificaties
G60S-7 G70S-7

Fabrikant Doosan Doosan
Motor PSI 4,3L PSI 4,3L
Motor: vermogen (DIN ISO1585) kW 70 70
Bij toerental min-1 2.500 2.500
Max. koppel (1/min) N•m 283.9/1.800 283.9/1.800
Rijsnelheid, met/zonder last km/h 22.6/23.7 22.5/23.4
Hefsnelheid, met/zonder last mm/s 380/410 380/410
Trekkracht met last (@1,6 km/u) kg 4.262 4.236
 Klimvermogen met last (@ 1,6km/u) % 30 26,5
Bodemvrijheid, belast, onderkant mast mm 176 176
Bodemvrijheid, midden wielbasis mm 205 205
Lastafstand mm 632 632
Wielbasis mm 2.300 2.300
Eigen gewicht, ongeladen kg 8.745 9.425
Zithoogte mm 1.455 1.455
Lengte tot vorkrug mm 3.618 3.697
Totale breedte mm 2.108 2.108
Draaistraal mm 3.380 3.430

* Opmerking: Deze lijst is gebaseerd op de algemene in-
formatie van de fabrikant. Standaarduitrusting en opties 
kunnen verschillen in verschillende regio’s.

Standaard

Optioneel
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