
DP/GP15-35N, DP/GP20CN
DP/GP40-55N, DP/GP50CN
 

Diesel & LPG aangedreven heftrucks
1,5  5,5 ton



Cat® Lift Trucks is een vooraanstaand producent van 
voertuigen voor intern transport, en heeft een grote 
verscheidenheid aan motoraangedreven heftrucks 
die geschikt zijn voor elke toepassing, zelfs in de 
meest veeleisende omgevingen. De trucks zijn stijlvol, 
duurzaam  en degelijk, en toch kosteneffectief en productief,  
en Cat Lift Trucks heeft een uitstekend dealernetwerk dat 
lokale ondersteuning biedt, zodat u gegarandeerd jaren 
kunt genieten van een probleemloze werking.

De dieselmodellen zijn uitstekend geschikt voor buiten
omstandigheden en veeleisende werkcycli, terwijl de 
LPGmodellen flexibel genoeg zijn voor zowel binnen 
als buitengebruik. 
De serie 1,5 tot 5,5 ton verbrandingstrucks omvat vele 
eigenschappen die de trucks nog betrouwbaarder, zuiniger, 
eenvoudiger te onderhouden en te gebruiken maakt, 
wat voor u meer productiviteit en rentabiliteit inhoudt.

     

DP15N 1500 500 1400 4

DP18N 1750 500 1400 4

DP20CN 2000 500 1400 4

DP20N 2000 500 1600 4

DP25N 2500 500 1600 4

DP30N 3000 500 1700 4

DP35N 3500 500 1700 4

DP40N 4000 500 1850 8

DP45N 4500 500 2000 8

DP50CN 5000 500 2000 8

DP50N 5000 600 2150 8

DP55N 5500 600 2150 8

SERIE DIESELMODELLEN

MODEL CAPACITEIT LAST- WIEL- PAG. 
 (kg) ZWAARTEPUNT  BASIS

     

GP15N 1500 500 1400 12

GP18N 1750 500 1400 12

GP20CN 2000 500 1400 12

GP20N 2000 500 1600 12

GP25N 2500 500 1600 12

GP30N 3000 500 1700 12

GP35N 3500 500 1700 12

GP40N 4000 500 1850 13

GP45N 4500 500 2000 13

GP50CN 5000 500 2000 13

GP50N 5000 600 2150 13

GP55N 5500 600 2150 13

SERIE LPG-MODELLEN

MODEL CAPACITEIT LAST- WIEL- PAG. 
 (kg) ZWAARTEPUNT  BASIS

De besTe TruCk  
voor ieDere kLus...



3

Meer FuNCTies, 
Meer oPTies...

De geavanceerde technologie levert 
het prestatieniveau dat nodig is om 
te voorzien in de behoeften van een 
moderne onderneming.
elke truck heeft de gebruiks vriendelijke 
kenmerken die eigen zijn aan alle 
Catheftrucks, met een serie extra 
opties, waarmee u de confi guratie 
kunt kiezen die het best aansluit op 
uw behoeften. 

sTaNDaarDuiTrusTiNG

•	Ergonomisch	en	comfortabel	bestuurders-
compartiment voor een uiterst productieve 
werkomgeving.

•	Makkelijke	in-	en	uitstap.	Lage	instaphoogte.
•	Riante	beenruimte.
•	Verstelbare,	volledig	geveerde	bestuurders-

stoel en stuurkolom met instelbare kanteling.
•	Veiligheidskooi	en	mast	bieden	optimaal	zicht	

voorwaarts en naar boven.
•	Volledig	zwevende	aandrijving	gemonteerd	op	

stevige rubberen steunen voor lage vibratie 
en geluidsniveaus.

•	Rembekrachtiging	voor	snel	reagerende	
remmen met een minimale pedaalkracht.

•	Ergonomisch	ingedeelde	hendels	en	pedalen.
•	Hoge	restcapaciteit.

INHOUD  PaGiNa

1,5 - 3,5 TON   4
DuurZaaM, beTrouwbaar, robuusT

4,0 - 5,5 TON  8
bLiJveNDe PresTaTies

COMFORT IN ALLE OMGEVINGE 12
CabiNe oPTies

SUPERIEURE COMPONENTEN, 14
SUPERIEUR GEBRUIKSGEMAK...

EEN BETROUWBARE NAAM...  15



Drie frametypes, vijf ontwerpen met 
verschillende mastcapaciteiten en 
vier motorgroottes bieden keuze uit 
een serie verschillende configuraties, 
zodat u gegarandeerd de ideale 
combinatie voor uw behoeften zult 
vinden.

De trucks zijn ideaal voor industriële 
toepassingen en hebben, dankzij de stevige 
luchtbanden, uitstekend grip op hellende of 
gladde oppervlakken, waardoor ze een 
voortreffelijk bestuurderscomfort bieden.

een ingebouwd waarschuwingssysteem en 
eenvoudige onderhoudsprocedures houden 
uw truck in bedrijf en brengen uw kosten 
terug tot een minimum.

Met een uitgebreid assortiment uitrustingen 
kunt u de specificatie van uw Catheftruck 
afstemmen op uw toepassingen. Zo kan een 
dubbel luchtfilter worden aangebracht om 
de motor extra bescherming te bieden in 
stoffige omgevingen, zoals in de metaal 
industrie en steenfabrieken, of kunnen 
optionele hefogen worden aangebracht om 
de truck op een schip of vrachtwagen te 
kunnen hijsen voor mobiel gebruik of gebruik 
in de haven.

De DPmodellen zijn uitgerust met krachtige, 
betrouwbare, onderhoudsvriendelijke s4Q2 
en s4sdieselmotoren met industrieel 
vermogen, een lage uitstoot en een laag 
brandstofverbruik.

De GPmodellen zijn uitgerust met k21Le en 
k25Lemotoren. Deze beproefde en schone 
LPGmotoren met hoog vermogen en 
standaard geregelde driewegkatalysator, 
leveren het rendement dat nodig is voor 
gebruik van de trucks in veeleisende binnen 
en buitentoepassingen.

onze kleinere serie trucks biedt een uitstekende combinatie van 
kracht en prestaties met het voordeel van een laag brandstofverbruik, 
waardoor ze gemakkelijk en economisch in gebruik zijn.

1,5  3,5 ToN

DuurZaaM,  
beTrouwbaar,  
robuusT...
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Ongeacht de verwachtingen 
per toepassing, deze compacte 
motoraangedreven modellen hebben 
terecht een naam opgebouwd die 
synoniem is met duurzaamheid.

Het	stijlvolle	exterieur	maakt	deel	uit	van	
een heftruck die is gebouwd voor een lange 
levensduur. De hoge luchtaanzuiging, sterke 
ventilatorkoeling en geavanceerde stoffi lters 
maken van de heftruck een van de meest 
betrouwbare voertuigen.

voeg daar nog beproefde, ergonomische 
kenmerken, zoals fi ngertipbediening van 
het hydraulische systeem, aan toe en 
u hebt een hulpmiddel waarmee u uw 
investering blijft terugverdienen.

1,5  3,5 ToN

STANDAARDUITRUSTING
•	 bestuurderscompartiment met uitstekend zicht rondom.
•	 krachtige, betrouwbare, onderhoudsvriendelijke motoren met lage uitstoot en 

laag brandstofverbruik.
•	 De zgn. vehicle Control Module (vCM) controleert de diverse truck en 

besturings functies waardoor eventuele problemen gemakkelijk kunnen 
worden gevonden en opgelost.

•	 Dubbel cycloon luchtfi lterelement met hoge luchtaanzuiging vermindert het 
onderhoud.

•	 Gebruiks en onderhoudsvriendelijke Powershifttransmissies.
•	 De fi ngertipbediening van het hydraulische systeem gemonteerd op een 

volledig instelbare armsteun, zorgt voor precisie in lastbehandeling en 
gemakkelijk manoeuvreren.

•	 Hydrostatisch	sturen	voor	een	hogere	productiviteit.
•	 Het	LCD-scherm	geeft	uitgebreide	informatie	over	het	functioneren	van	de	

truck en de staat van onderhoud. ook de vereiste onderhoudsbeurten worden 
aangegeven, om onverwachte storingen en kosten voor onvoorzien onderhoud 
te voorkomen.

•	 Het	Presence	Detection	System	(PDS)	voorkomt	dat	de	truck	kan	gaan	
bewegen als de bestuurder niet op zijn stoel zit.

•	 Pincodetoegang voor de bestuurder voorkomt onbevoegd gebruik van de 
heftruck.

•	 LeDwerkverlichting aan de voorzijde en het gebruik van LeDlampen in de 
voor en achterverlichting zorgen voor minder energieverbruik en lagere 
onderhoudskosten.

•	 rembekrachtiging en zelfregelend remsysteem zoals in een personenauto.
•	 Parkeerrem met dubbele werking en geluidssignaal.
•	 katalysator voor verdere verlaging van uitlaatgasemissies (optioneel op 

dieselaangedreven heftrucks).

OPTIONELE UITRUSTING
•	 Paneelcabines.
•	 Groot assortiment masten.
•	 Hydraulische	ventielen	en	leidingen	voor	besturing	van	voorzetapparatuur.
•	 verhoogde uitlaat.
•	 katalysator voor een verdere verlaging van uitlaatgasemissies.
•	 koelopties, zoals waarschuwing van een te laag koelvloeistofniveau, 

radiateur met verstoppingsbeveiliging en “eenvoudig te reinigen”, 
stofbestendig net voor gebruik in stoffi ge en verontreinigde omgevingen.

•	 bandenopties, zoals luchtbanden voor speciale oppervlakken en dubbele 
banden voor nog meer capaciteit en een lagere bodemdruk.

•	 vermogenslijnopties, zoals aandrijfasbescherming, 
temperatuurwaarschuwing voor de koppelomvormer en speciale 
luchtinlaten met stofbescherming.
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Deze grotere motoraangedreven modellen zijn ontworpen 
voor heavyduty toepassingen en zijn uitermate geschikt voor 
gebruik in havens, op bouwplaatsen, laadperrons, metaal en 
steenfabrieken. Met hun uitzonderlijke uithoudingsvermogen 
en kracht kunnen ze moeiteloos de moeilijkste en zwaarste 
lasten manipuleren, zelfs als ze op volledige capaciteit 
werken.

4,0  5,5 ToN

De voorverbrandingskamer van 
de stoere 6-cilindermotoren in de 
dieselaangedreven modellen zorgt 
ervoor dat iedere cilinder op 
maximale effi ciëntie kan werken, 
onafhankelijk van de last en de 
snelheid, en draagt bij aan de 
uitzonderlijk lage vibratie- en 
geluidsniveaus, emissies en 
verbruik.

De roterende brandstofpomp zorgt 
voor eenvoudig onderhoud en 
motorbescherming.

De GP40GP55Nmodellen zijn 
uitgerust met een Tb45 LPGmotor 
met standaardkatalysator voor een 
goed rendement, uitstekend 
brandstofverbruik en lage uitstoot, 
geluids en vibratieniveaus.

De compactheid van ieder model 
maken de heftrucks gemakkelijk 
wendbaar in nauwe ruimtes en bieden 
tegelijkertijd goed zicht. De complete 
serie wordt nog verder opgevoerd door 
een uitgebreid aanbod opties 
waarmee u iedere heftruck perfect 
kunt afstemmen op uw 
bedrijfsomstandigheden.
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bLiJveNDe 
PresTaTies



4,0  5,5 ToN

stoere uitrustingen en blijvende kwaliteit die tegemoetkomen 
aan productiviteitsuitdagingen onder zware omstandigheden.

STANDAARDUITRUSTING
• Duurzame 6cilinder diesel en LPGmotoren die ruim voldoende vermogen en koppel leveren.
• volledig zwevende vermogenslijn met twee vooruitversnellingen en één achteruitversnelling 

met geleidelijke overgangen en rijsnelheid.
•	Hydraulische	mast	met	fingertipbediening.
• Multifunctioneel LCDscherm met individuele pincodetoegang en indicatoren voor alle 

veiligheidsfuncties. ook de vereiste onderhoudsbeurten worden aangegeven, om onverwachte 
storingen en kosten voor onvoorzien onderhoud te voorkomen.

• speciaal geplaatste luchtaanzuiging die de levensduur van de luchtfilters verlengt en het 
onderhoud vermindert.

• PDs+, Presence Detection system, schakelt de aandrijving en hydraulische functies uit als de 
bestuurder de stoel verlaat.

•	Handgreep	met	claxonknop	gemonteerd	op	de	achterkant	van	de	veiligheidskooi	biedt	meer	
veiligheid en zorgt voor minder rugbelasting en vermoeidheid bij toepassingen die herhaaldelijk 
achteruitrijden vereisen.

• LeDwerkverlichting aan de voorzijde en het gebruik van LeDlampen in de voor en achter
verlichting zorgen voor minder energieverbruik en lagere onderhoudskosten.

• verstelbare stuurkolom voor een comfortabele bediening voor veel verschillende bestuurders.
• rembekrachtiging en zelfregelend remsysteem zoals in een personenauto.
• katalysator voor een verdere verlaging van uitlaatgasemissies. (optioneel op dieselmodellen).

OPTIONELE UITRUSTING
• Paneelcabines.
•	Hydraulische	ventielen	en	leidingen	voor	besturing	van	voorzetapparatuur.
• opties luchtaanzuiging: voorfilter die de heftruck geschikt maakt voor veeleisende toepassingen.
• uitlaatopties: verhoogde uitlaat, katalysator en vonkendempende cycloonknaldemper.
• koelopties: waarschuwing van een te laag koelvloeistofniveau, radiateur met verstoppings

beveiliging en “eenvoudig te reinigen”, stofbestendig net voor gebruik in stoffige en 
verontreinigde omgevingen.

• bandenopties: stevige luchtbanden en dubbele banden voor nog meer capaciteit of een lagere 
bodemdruk.

• beschermingssysteem tegen verkeerd gebruik van de Proshifttransmissie.
• onderhoudsvrije, oliegekoelde natte schijfremmen.
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Hoewel ze sterk genoeg zijn voor zelfs 
de zwaarste taken, voelen de grotere 
 modellen aan als een kleine heftruck, 
waardoor ze eenvoudiger te besturen 
en effi ciënter op de werkplaats zijn.

een klein stuurwiel, hydrostatisch stuur
systeem, eenvoudige hydraulische bediening 
en snel reagerende remmen maken het rijden 
gemakkelijk, waardoor de bestuurder zich op 
de werkzaamheden kan concentreren.



CabiNeoPLossiNGeN 
VOOR	COMFORT	IN	ALLE	OMSTANDIGHEDEN

KENMERKEN VAN DE PANEELCABINES
• Door de fabriek geleverd in de vorm van een set voor installatie op 

bestelling of in de fabriek tijdens de productie.

• alle paneelcabines zijn standaard uitgerust met getint 
antiverblindingsglas.

• Optionele extra´s omvatten (alleen STALEN deuren):
- Geïntegreerd verwarmingssysteem.

  in de vloer aangebrachte verwarming met groot vermogen.

PANEELCABINES 
De veiligheidskooi op de Nserie is ontworpen om speciale 
panelen op te monteren als set voor aanpassing achteraf.  
Paneelcabines zijn leverbaar in de volgende confi guraties:

VOOR- EN BOVENKANT: voorruit van gelaagd glas met 
2traps ruitenwisser/sproeier, en veiligheidskooi met 
hoofdbescherming die optimaal zicht biedt.

ACHTERKANT: als op de voor en boveNkaNT en 
uitgerust met een achterruit van getemperd glas met 
wisser/sproeier.

PVC-deuren: als	op	de	VOOR-,	BOVEN-	en	ACHTERKANT	
maar aangevuld met PvCdeuren.

STALEN deuren: als op de voor, boveN en 
ACHTERKANT	maar	aangevuld	met	vergrendelbare	stalen	
deuren uitgerust met een schuifraam in iedere deur. De 
deuren zijn volledig bekleed en het dakpaneel is afgedekt 
voor nog meer isolatie

Zorg dat uw bestuurders comfortabel en productief blijven in de meest extreme weersomstandigheden, 
met ons zorgvuldig geselecteerde aanbod cabineopties. Deze goedsluitende cabines houden de elementen 
buiten, zonder het zicht te belemmeren. onze cabines combineren vorm en functie, en zijn ontworpen om de 
heftrucks zelfs in de meest extreme temperaturen en natte omstandigheden te laten werken.
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Paneelcabine  
met stalen deuren (Prototype).



suPerieure CoMPoNeNTeN, 
suPerieur GebruiksGeMak...

een zorgvuldige selectie van hoogwaardige onderdelen en 
aandacht voor detail in het ontwerp van ieder component 
maken van de Catheftrucks de meest duurzame heftrucks 
die verkrijgbaar zijn, maar ieder voertuig moet naar behoren 
worden onderhouden, voor jarenlang storingsvrij gebruik.

Daarom hebben we heftrucks 
gemaakt, waarvan het onderhoud snel 
en eenvoudig is.

alle hoofdonderdelen zijn snel en vrij 
toegankelijk, dankzij de gemakkelijk 
te verwijderen motorkappen en 
bodemplaten, waardoor periodiek en 
onvoorzien onderhoud probleemloos 
kan worden verricht.

alle controlepunten voor onderhoud 
zijn gemakkelijk te vinden. Deze 
eigendomsaspecten worden vaak 
vergeten, maar zijn nu precies de 
reden waarom onze heftrucks bekend 
staan om hun productiviteit en lage 
bedrijfskosten.

Uitrustingen ontworpen ter 
verbetering van de effi ciëntie van 
onderhoud en reparaties
• uitgebreid instrumentenpaneel
•	Het	koelsysteem	met	hoge	capaciteit	

zorgt voor een koele werking en een 
lange levensduur van de motor.

• De hydrostatische stuuras heeft 
weinig bewegende delen voor een 
lange levensduur.

• De hoge luchtinlaat zuigt 
schonere lucht aan, waardoor de 
onderhoudsintervallen van het fi lter 
kunnen worden verlengd.

• Dankzij de onderling uitwisselbare 
onderdelen zijn minder onderdelen 
nodig en blijven de voorraadkosten 
lager.

• oliepompen met een hoge capaciteit 
verhogen de smering en koeling ter 
bescherming van de componenten.
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sinds de jaren 60 hebben wij heftrucks 
gefabriceerd die ontworpen zijn om 
lang mee te gaan en die gebouwd 
zijn om te presteren in ‘s werelds 
moeilijkste omgevingen.

vandaag de dag vormen die 
typische waarden van robuustheid, 
duurzaamheid en gebruiksgemak de 
kern van onze complete serie heftrucks 
en magazijnuitrusting.

samen met ons dealernetwerk stellen 
wij ons in dienst van onze klanten 
om hen te voorzien van uitgebreide 
oplossingen op het gebied van intern 
transport en van kosteneffi ciënte 
keuzes van machines. Meer dan 95% 
van onze onderdelen is uit voorraad 
leverbaar en dat is het hoogste 
percentage in de industrie; bovendien 
wordt de levering ondersteund 
door online toegang tot onze 
gecentraliseerde afdelingen in de vs, 
singapore en Japan, waardoor we 
werkelijk wereldwijd dienstverlening 
kunnen bieden.

we bieden een aantal verschillende 
garanties en onderhoudscontracten die 
het best aansluiten op uw behoeften. 
Het	door	Cat	Lift	Trucks	opgeleide	
onderhoudspersoneel reageert snel 
en effi ciënt als dat nodig is, waardoor 
uw werkzaamheden op het gebied van 
intern transport soepel en winstgevend 
blijven lopen.

om u te helpen uw totale kosten te 
spreiden, hebben we ook een volledig 
aanbod fi nancierings en verhuuropties.  

voor klanten met wereldwijd meerdere 
vestigingen biedt onze afdeling 
“international Fleet sales & services” 
de voordelen van een wereldwijd Cat 
Lift Trucksnetwerk, via één enkel 
aanspreekpunt.

voor kosteneffectieve oplossingen, 
of om een dealer bij u in de buurt te 
vinden, kunt u contact opnemen met 
Cat Lift Trucks, uw partner in intern 
transport. 

eeN beTrouwbare 
NaaM...



Caterpillar heeft in haar bijna tachtigjarige bestaan  enkele van 
‘s werelds beste constructie en landbouwvoertuigen gebouwd, die 
werden ontworpen voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden. 
De zelfde fi losofi e hebben wij nu ook toegepast op onze volledige 
lijn intern transportmachines  die een complete serie hef en 
magazijntrucks omvat.
ons dealernetwerk levert dagelijks in meer dan 70 landen binnen 
europa, afrika en het Middenoosten allerlei maatoplossingen voor 
intern transport. verder investeren wij voortdurend in de selectie, 
ontwikkeling en ondersteuning van ons dealernetwerk. 
Neem gerust eens contact met ons op voor een gesprek over uw 
behoeften op het gebied van intern transport of surf eens naar onze 
website: www.catlifttruck.com.
Cat Lift Trucks. uw partner voor intern transport.
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