
VOL VERMOGEN
HEFTRUCKS MET VERBRANDINGSMOTOR
7.0 - 16.0 TON

DP70N, DP100-160N



KEUZE UIT DE VOLGENDE MODELLEN

MODEL WIELBASIS 
(mm)

CAPACITEIT 
(kg)

DIESELMOTOR

DP70N 2300 7000 854E

DP100N 2800 10000 1204E

DP120N 2800 12000 1204E

DP135N 2800 13500 1204E

DP150N 3100 15000 1204E

DP160N 3300 16000 1204E

GEBOUWD OM TE SLAGEN

De geavanceerde en zuinige motoren voldoen reeds aan de strenge EURO Stage IIIB emissienorm en houden zo de 
bedrijfskosten prettig laag. Het onderhoud is eenvoudig en defecten of slijtage doen zich zelden voor. Daardoor blijven de 
kosten van onderhoud, reparatie en uitvaltijd binnen de perken. Door de combinatie van  lage exploitatiekosten en de 
verhoogde output, dankzij de uitstekende prestaties van de heftruck, wordt een uitstekend rendement op geïnvesteerd 
vermogen behaald.

Uw Cat® Lift Trucks dealer kan u helpen bij het specifi ceren van het juiste model en uitvoering, uitgaande van uw wensen. 
U kunt rekenen op de juiste ondersteuning zodat uw intern transport maximaal rendeert.

Als een heftruck in staat is om een hoog vermogen, 
uitzonderlijke duurzaamheid en lage bedrijfskosten te 
combineren, dan zal dat de winstgevendheid ten goede komen. 
Hoe zwaar de werkomstandigheden of lasten ook zullen zijn.

Maar als de productiviteit werkelijk maximaal moet zijn, dan kan dat alleen als  
bestuurder en heftruck één geheel vormen. Kortom, ergonomie, comfort en de 
mogelijkheid om het vermogen goed te kunnen beheersen, zijn factoren die minstens 
net zo belangrijk zijn.

De nieuwste 7 ton en 10 tot 16 ton diesel heftrucks van Cat® Lift Trucks combineren 
alle bovengenoemde eigenschappen. 

KRACHT EN 
SCHONE EFFICIENCY
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Moderne motortechnologie met een hoog vermogen wordt gecombineerd met een uiterst stabiel chassis, 
waardoor een maximaal hefvermogen en een hoge restcapaciteit het resultaat zijn.

De uitstoot voldoet aan de EURO Stage IIIB emissienorm en draagt zo bij aan een gezondere werkomgeving.

Het lage verbruik, de duurzame constructie en de eenvoudige toegang tot alle componenten houden de 
bedrijfskosten laag. 

De gebruikersvriendelijke functies omvatten onder meer de volledig hydrostatische besturing, een ontwerp 
gericht op perfect zicht rondom en aanpassingen voor minimale vibraties of werkgeluiden. Dit vertaalt zich in 
een betere controle, meer comfort en betere prestaties.
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TYPISCHE TOEPASSINGEN
• Houtwerven en zagerijen
• Papier en pulp
• Hardhout en de productie van meubels
• Buizen en lang materiaal
• Metaalindustrie en gieterijen
• Industriële machines en apparaten
• Beton, baksteen en bouwmaterialen
• Steen, klei en glasproducten
• Stuwadoors / roll-on & roll-off-applicaties
• Multipallet toepassingen
• Algemene intern transport
• Korte termijn verhuur
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DP70N | 7.0 TON
KOSTENBESPARENDE 
CAPACITEITEN
Doordat de DP70N ontworpen 
is voor een breed scala aan 
veeleisende toepassingen, 
combineert de machine kracht, 
stabiliteit en duurzaamheid met 
schone en effi ciënte motoren en 
een gebruikersvriendelijk ontwerp 
voor een maximale productiviteit 
en lagere bedrijfskosten.

Geavanceerde motor
De moderne 4 cilinder Perkins motor, type 854E, 
biedt een hoog vermogen, een laag verbruik en 
een lage uitstoot. Bovendien voldoet de motor 
al aan de EURO Stage IIIB emissienorm. De 
motor reageert snel en heeft een compacte 
turbolader, zodat niet alleen meer vermogen, 
maar ook een 18% lager verbruik dan de vorige 
generatie gerealiseerd wordt. Het vermogen 
wordt via een powershift transmissie 
overgebracht met twee voorwaartse en twee 
achterwaartse versnellingen.

Zelfverdediging
Een motorbeschermingssysteem (EPS) 
controleert de oliedruk en de temperatuur van 
zowel koelvloeistof en transmissie. Het systeem 
grijpt in als afwijkingen worden geconstateerd 
en reduceert dan vermogen, rijsnelheid en 
snelheden van de hydraulische functies.  

Filtertechnologie
De motor is uitgerust met de nieuwste diesel 
roetfi ltertechnologie(DPF). Door het  passieve 
regeneratiesysteem worden tijdens het 
gebruik alle roetdeeltjes verbrandt, zodat de 
truck het werk niet hoeft te onderbreken om 
gereset te worden. Het keramische fi lter is 
onderhoudsvrij en heeft geen additieven nodig 
zoals ureum.



• De moderne Perkins 854E 4 cilinder 
dieselmotor heeft een hoog vermogen en 
verbruikt toch 18% minder brandstof dan de 
vorige generatie. De motor voldoet aan de 
EURO Stage IIIB emissienorm.

• De diesel roetfiltertechnologie heeft 
nauwelijks onderhoud nodig en het passieve 
regeneratiesysteem voorkomt uitvaltijd van de 
truck, doordat tijdens gebruik reeds alle 
roetdeeltjes verbrand worden.

• Een motorbeschermingssysteem (EPS) 
controleert de oliedruk en de temperatuur van 
zowel koelvloeistof als transmissie. Het 
systeem signaleert en grijpt in als afwijkingen 
worden geconstateerd en reduceert dan 
vermogen, rijsnelheid en snelheden van de 
hydraulische functies.  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

• Het robuuste stalen chassis werd ontworpen 
met behulp van Finite Element Analysis en dat 
zorgt voor een duurzame constructie met een 
laag lastzwaartepunt en een hoge 
restcapaciteit.

• De volledige zwevende aandrijflijn zorgt voor 
extra duurzaamheid en restcapaciteit in 
vergelijking met aandrijflijnen die niet of 
gedeeltelijk zwevend zijn opgehangen.

• De stuuras is uit één stuk vervaardigd en 
maximaliseert zo kracht en stijfheid.

• De betrouwbare motor en componenten 
kennen nauwelijks defecten of slijtage en  
minimaliseren reparatie- en onderhoudskosten.

• Dankzij de gemakkelijke en snelle toegang tot 
alle onderdelen kunnen preventief onderhoud 
en controle eenvoudig en snel worden 
uitgevoerd. De heftruck behoudt een prima 
conditie en de kosten blijven laag. 

• Werkgeluiden en vibraties zijn minimaal 
dankzij de montage van de belangrijkste 
componenten met rubbers, de onderhuidse 
isolatie van de stalen motorkap en het speciale 
ontwerp van de tandwielen van de 
versnellingsbak. 

• De volledig hydrostatische besturing met het 
compacte  stuurwiel is accuraat en reactief en 
vergt slechts een minimale inspanning. 

• Het aflopende ontwerp van het tegengewicht 
zorgt voor een korte draaicirkel en een goed 
zicht naar achteren, waardoor heel precies 
manoeuvreren mogelijk is.

• De mast heeft slanke profielen en smalle 
hefcilinders zodat het zicht voorwaarts 
uitstekend is. De zes lastrollers met zijrollers 
zorgen voor het stabiel heffen van de last.

• De vacuüm bekrachtigde hydraulische remmen 
zijn efficiënt en verhogen de veiligheid.



6

DP100-160N | 10.0-16.0 TON
EFFICIENT 
VERMOGEN 
Door de combinatie van een 
indrukwekkend vermogen, een 
sterke en duurzame constructie, 
een schone en zuinige motor en 
een ergonomisch design levert 
de DP100-160N serie uitstekende 
prestaties en lage bedrijfskosten. 
De heftruck is bijzonder geschikt 
voor zware toepassingen.

Zuinig
De basis voor de DP100-160N serie wordt 
gevormd door de moderne 4 cilinder Perkins 
motor, type 1204E, met dubbele turbo. De 
ontwerpers zijn erin geslaagd om 13% minder 
verbruik te realiseren ten opzichte van de 
vorige versie, waardoor de uitstoot binnen de 
grenzen van de EURO Stage IIIB emissienorm 
valt. Toch is de heftruck bij voorkeur geschikt 
voor de zwaardere toepassingen. De 
bestuurder kan middels de standaard 
geleverde instellingskeuze voor de ‘soft’ mode 
kiezen en zo nog eens 14% brandstof 
besparen, terwijl 95% van het vermogen tot 
de beschikking blijft. Indien al het vermogen 
nodig is, zet de bestuurder eenvoudig met een 
schakelaar de heftruck in ‘power’ mode.

Milieuvriendelijke zuinigheid
De voordelen voor het milieu van deze zuinige 
heftruck zijn vooral minder verbruik van 
fossiele brandstof en een lagere 
koolstofuitstoot. De uitstoot van de 
schadelijke koolstofdeeltjes is verminderd, 

dankzij de nieuwste roetfi ltertechnologie met 
het passieve regeneratiesysteem, dat reeds 
tijdens het gebruik de meeste roetdeeltjes 
verbrand en zo uitvaltijd voorkomt. Het 
keramische fi lter is onderhoudsvrij en heeft in 
tegenstelling tot veel concurrenten geen extra 
toevoegingen zoals ureum nodig. 

Turboprestaties
De bestuurder kan volledig bouwen op het 
vermogen van de heftruck. Vooral de snel 
reagerende dubbele turboladers zullen dit 
gevoel versterken. De heftruck is uitgerust 
met maar liefst drie voorwaartse en drie 
achterwaartse versnellingen 
middels een powershift 
transmissie, die soepel wordt 
aangestuurd door de Vehicle 
Controle Module (VCM).



• De moderne Perkins 1204E 4 cilinder 
dieselmotor met dubbele turbo heeft een hoog 
vermogen en verbruikt toch 13% minder 
brandstof dan de vorige generatie. De motor 
voldoet aan de EURO Stage IIIB emissienorm. 

• De standaard instelling voor 
brandstofbesparing kan het verbruik met nog 
eens 14% reduceren, terwijl 95% van het 
vermogen tot de beschikking blijft

• De diesel roetfiltertechnologie heeft 
nauwelijks onderhoud nodig en het passieve 
regeneratiesysteem voorkomt uitvaltijd van de 
truck, doordat tijdens het gebruik reeds  alle 
roetdeeltjes verbrand worden.

• Een motorbeschermingssysteem (EPS) 
controleert de oliedruk en de temperatuur van 
zowel koelvloeistof als transmissie. Het 
systeem signaleert en grijpt in als afwijkingen 
worden geconstateerd en reduceert dan 
vermogen, rijsnelheid en snelheden van de 
hydraulische functies.  

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Het robuuste stalen chassis werd ontworpen 

met behulp van Finite Element Analysis en dat 
zorgt voor een duurzame constructie met een 
laag lastzwaartepunt en een hoge 
restcapaciteit.

• De volledige zwevende aandrijflijn zorgt voor 
extra duurzaamheid en restcapaciteit in 
vergelijking met aandrijflijnen die niet of 
gedeeltelijk zwevend zijn opgehangen.

• De stuuras is uit één stuk vervaardigd en 
maximaliseert zo kracht en stijfheid.

• De betrouwbare motor en componenten 
kennen nauwelijks defecten of slijtage en  
minimaliseren reparatie- en onderhoudskosten.

• Dankzij de gemakkelijke en snelle toegang tot 
alle onderdelen kunnen preventief onderhoud 
en controle eenvoudig en in een mum van tijd 
worden uitgevoerd. De heftruck behoudt een 
prima conditie en de kosten blijven laag.

• Werkgeluiden en vibraties zijn minimaal 
dankzij de montage van de belangrijkste 
componenten met rubbers, de onderhuidse 
isolatie van de stalen motorkap en de schuine 
tandwielen van de versnellingsbak.

• De elektronische rijrichtingscontrole maakt 
gemakkelijk en soepel schakelen tussen een 
voorwaartse of achterwaartse rijrichting tot 4 
km/h mogelijk. De handen hoeven daarbij niet 
van het stuur gehaald te worden. 

• De volledig hydrostatische besturing met het 
compacte  stuurwiel is accuraat en reactief en 
vergt slechts een minimale inspanning.

• Het aflopende ontwerp van het tegengewicht 
zorgt voor een korte draaicirkel en een goed 
zicht naar achteren, waardoor heel precies 
manoeuvreren mogelijk is. 
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DP70N EN DP100-160N 
EEN KOSTENBESPARENDE 
CONSTRUCTIE 
Een robuust chassis
Een laag brandstofverbruik is zeker niet het 
enige kostenbesparende voordeel van deze 
serie heftrucks. De gehele constructie, te 
beginnen bij het duurzame stalen chassis, is 
ontworpen om tegen een stootje te kunnen en 
lang mee te gaan zonder hoge 
reparatierekeningen. Het frame werd met 
behulp van Finite Element Analysis (FEA) 
ontworpen, waarbij kracht en stabiliteit de 
uitgangspunten vormden. Daardoor werd 
tevens een hogere restcapaciteit gerealiseerd. 
Ook het speciaal afl opende tegengewicht 
draagt daar aan bij.

Sterke assen
De aandrijf- en stuurassen zijn ook bijzonder 
sterk en duurzaam. De keuze viel op een 
volledig zwevende aandrijfas, aangezien deze 
variant meer gewicht kan dragen. De stuuras 
is vervaardigd uit één stuk voor extra 
stevigheid en stijfheid.

Ingebouwde bescherming
Duurzame kwaliteit en weinig onderhoud zijn 
kwalifi caties die van toepassing zijn op alle 
componenten, inclusief de betrouwbare motor, 
de aandrijfl ijn en de andere bewegende 
onderdelen. De heftrucks profi teren ook van 
het motorbeschermingssysteem (EPS). Elk 
mogelijk probleem wordt gedetecteerd en het 

systeem grijpt in als afwijkingen worden 
geconstateerd, waarna het bepaalde 
functionaliteiten van de heftruck beperkt. Het 
EPS controleert de oliedruk en de temperatuur 
van zowel koelvloeistof als transmissie. Bij 
afwijkende waarden worden het vermogen, de 
rijsnelheid en de hydraulische snelheden 
gereduceerd. Tegelijkertijd alarmeert het de 
bestuurder middels een serie 
waarschuwingslampjes op het dashboard en 
foutmeldingen worden in het geheugen 
opgeslagen zodat een analyse later mogelijk 
is.

Eenvoudige toegang
Doordat alle belangrijke componenten 
eenvoudig toegankelijk zijn, wordt er tijd en 
geld bespaard tijdens het preventieve 
onderhoud. In deze heftruck kan de 
mecanicien werkelijk heel eenvoudig bij elk 
belangrijk onderdeel, zoals de smeerpunten 
van de aandrijfas en mast, de transmissie en 
koppelomvormer, motor, radiator, 
koelvloeistofreservoir, oliepeilstok, 
brandstofafsluiting, luchtfi lter en accu.
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DP70N EN DP100-160N 

GEBRUIKERSVRIENDELIJKE 
WERKPLEK
Rondom de bestuurder
Het instappen en uitstappen is gemakkelijk 
dankzij de handig geplaatste handgrepen en 
treden. De werkruimte van de bestuurder biedt 
veel beenruimte, evenals een kantelbare 
stuurkolom en een verstelbare en volledig 
geveerde stoel. Hierdoor kan elke gebruiker 
een ontspannen positie vinden en comfortabel 
blijven gedurende de lange werkdag.
Het Presence Detection System (PDS) 
waarschuwt de bestuurder met een auditief 
signaal wanneer de veiligheidsriem niet is 
omgedaan. Als de bestuurder niet op zijn plek 
zit, dan worden alle rij- en hydraulische 
functies uitgeschakeld.

Uitstekend zicht
Het speciale ontwerp van de mast zorgt voor 
een geweldig zicht naar voren. Dit komt mede 
door de smalle mastprofi elen en de slanke 
hefcilinders. Ondanks deze smallere 
mastprofi elen werd de laststabiliteit behouden 
door de toepassing van zes lastrollers en 
zijrollers. Het zicht naar achteren wordt 
bevorderd door het afl opende ontwerp van het 
tegengewicht.

Rustig en comfortabel
Een bijzondere inspanning werd gedaan om 
het werkgeluid en de trillingen voor de  
bestuurders te minimaliseren. Demperrubbers 
zijn gebruikt voor de hydraulische ventielen, 
transmissie, motor, radiator, uitlaatsysteem en 
secundaire hefcilinders. De stalen motorkap 
werd volledig geïsoleerd en het speciale 
ontwerp van de tandwielen van de 
versnellingsbak reduceert het geluid van de 
aandrijfl ijn.

Lichte en precieze bediening
Het compacte stuurwiel staat in verbinding 
met de volledige hydrostatische besturing. Er 
wordt snel en precies op de bewegingen van 
de bestuurder gereageerd en het sturen vergt 
nauwelijks enige inspanning. 
De smalle draaicirkel en het goede zicht zowel 
naar voren als achteren dragen bij aan de 
excellente wendbaarheid van deze heftrucks. 
Voor de bediening van de hydraulische 
functies kan er gekozen worden uit 
ergonomische hendels of de moderne 
vingertopbediening. Welke u ook kiest, de 
bediening is altijd accuraat en moeiteloos.

Elektronische hulp
Met de elektronische rijrichtingschakelaar kan 
snel worden gewisseld tussen voor- en 
achterwaarts rijden. Dit kan tot een rijsnelheid 
van 4 km/h en daarbij hoeven de handen niet 
van het stuur genomen te worden. Het werken 
met de heftrucks wordt ondersteund door een 
compleet instrumentenpaneel, die de 
bestuurder volledig op de hoogte houdt met 
informatie en waarschuwingslampjes.
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Er zijn vele opties verkrijgbaar om 
de heftruck op uw toepassing af te 
kunnen stemmen. Hieronder volgen 
slechts enkele voorbeelden. Uw 
Cat heftruckdealer neemt graag de 
volledige lijst met u door.

Comfortabele cabines
Er zijn cabines met de meest uiteenlopende 
specifi caties verkrijgbaar zodat bestuurders 
beschermd kunnen worden tegen de 
weersomstandigheden of luidruchtige 
omgevingen. De meest complete uitvoering 
voor de DP70N is volledig afgesloten en heeft 
zelfs airconditioning. Ook de DP100-160N kent 
een luxe uitvoering, welke  optioneel met 
verwarming, anti-bevriezing en/of 
airconditioning uitgerust kan worden.

Automatische motorstop (ESS)
Wanneer de transmissietemperatuur boven de 
110 ºC stijgt, de koelvloeistof boven de 107 ºC 
of de oliedruk onder de 24 kPa daalt, dan slaat 
de motor automatisch af ter voorkoming van 
schade.

DP70N
• Automatische motorstop (ESS)
• Uitgebreide keus aan cabines. 

De geheel afgesloten versie 
met airconditioning vormt de 
top van het assortiment

• Breed assortiment sideshifters 
en vorkverstellers

DP100-160N
• Automatische motorstop (ESS)
• Standaard oliebadremmen op 

de 16 ton uitvoering. Optioneel 
op de andere modellen

• Uiterst comfortabele cabines   
• Vingertopbediening voor de 

hydraulische functies
• Breed assortiment sideshifters 

en vorkverstellers 

DP70N EN DP100-160N
OPTIES

Oliebadremmen
In zware en veeleisende omstandigheden zal 
deze optie het remvermogen vergroten, de 
kosten voor het vervangen van remschoenen 
reduceren en het remsysteem tegen corrosie 
beschermen. Deze remmen zijn optioneel 
verkrijgbaar op de modellen van 10 tot 15 ton. 
De 16 ton uitvoering heeft standaard 
oliebadremmen. 



TOTAALOPLOSSING



De uitstekende prestaties en duurzaamheid 
van Cat heftrucks zijn het resultaat van de 
deskundigheid in onze ultramoderne productiecentra, 
waar geavanceerde technologie en strenge 
kwaliteitsnormen hand in hand gaan.  

Om u te helpen bij de keuze van het juiste model en confi guratie en deze 
vervolgens vele jaren in te zetten, hebben wij een uitgebreid netwerk van 
toegewijde dealers opgebouwd. Met hun jarenlange ervaring, 
specialistische kennis en excellente service zullen zij u op alle mogelijke 
manieren ondersteunen bij het verbeteren van uw winstgevendheid.

Naast een uitgebreid assortiment diesel heftrucks, kunt u bij onze dealers 
ook terecht voor een elektrische of LPG heftruck en een complete serie 
magazijntrucks. Om uw cash fl ow optimaal te houden zijn er ook 
verschillende vormen van fi nanciering mogelijk, zoals korte of lange 
termijn huur of lease. Uw dealer bespreekt graag uw wensen, waarna een 
aanbod op maat gemaakt kan worden.

Wat uw probleem ook is, Cat Lift Trucks en onze dealers hebben altijd een 
goede oplossing.



www.catlifttruck.com
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van de normale productietoleranties, de voertuigconditie, het type banden, de ondergrondcondities, de toepassingen of de bedrijfsomgeving. De weergegeven trucks kunnen zijn uitgerust met optionele 
accessoires. Specifi eke prestatievereisten en lokaal beschikbare confi guraties kunt u het beste bespreken met uw Cat Lift Trucks dealer. Cat heftrucks zijn onderhevig aan voortdurende productverbeteringen. Om 
deze reden kunnen sommige materialen, opties en specifi caties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Wat uw behoefte aan intern transport ook is, ons 
wereldwijde dealernetwerk voor Cat heftrucks zorgt 
voor de oplossing.

Onze voortdurende investering in selectie, 
ontwikkeling en ondersteuning van onze 
dealers zorgt ervoor dat u niet alleen de beste 
machines krijgt, maar ook kunt rekenen op een 
perfecte service, uitgekiend advies en optimale 
ondersteuning.

MACHINES KUNNEN 
WORDEN GEKOCHT.
RELATIES MOETEN 
WORDEN OPGEBOUWD.


