
NPP16-20N2(r)(E), NPV20N2, NPf25N2, 
NPV20ND, NPr20N, NPS20N  

Elektrische palletwagens
1.6 - 2.5 ton



VERHOOG DE 
VEELZIJDIGHEID
VAN UW 
MAGAZIJN
Als vlot en efficient horizontaal transport een 
belangrijk element is bij uw magazijnactiviteiten  
dan is deze serie Cat® electrische pallettrucks  
absoluut iets voor u.

De trucks van deze serie hebben een krachtige, 
programmeerbare AC-motor en zijn leverbaar in diverse 
modellen met allerlei opties. Ze zijn geschikt voor 
vrijwel alle horizontale transporten, variërend van korte 
heen-en-weer verplaatsingen tot vervoer over lange 
afstanden.

     
 (tonnes)  (km/h)

NPP16N2 1.6 Meeloopmodel 6.0

NPP18N2 1.8 Meeloopmodel 6.0

NPP20N2 2.0 Meeloopmodel 6.0

NPP20N2R 2.0 Meeloopmodel / 6.0 
  Platformmodel

NPP20N2E 2.0 Meeloopmodel 6.0

NPV20N2 2.0 Platformmodel 9.0 / 12.0*

NPF25N2 2.5 Platformmodel 12.0

NPV20ND 2.0 Platformmodel 8.5 / 8.5

NPR20N 2.0 Meerijdmodel 11.0

NPS20N 2.0 Zitmodel 11.0

(* Optie)

KEUZE UIT 10 MODELLEN

MODEL CAPACITEIT TYPE MAX. SNELH.
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BELANGRIJKE VOORDELEN 
VOOR UW ACTIVITEITEN.

De meeloop- en platformtrucks 
worden bestuurd door middel van een 
slim ontworpen hefarm met precieze 
en intuïtieve bedieningselementen die 
de gebruiker een naadloze controle 
over de truck en lading geven.
De zit- en meerij-pallettruckmodellen 
hebben een ergonomisch 
bestuurderscompartiment met een 
comfortabele en gebruiks-vriendelijke 
bedieningsconsole waarmee accuraat 
nauwkeurig kan worden gewerkt.

Hiermee zijn de trucks soepel te 
besturen, wat de veiligheid van de 
chauffeurs en omstanders bevordert 
en schade aan vorken, ladingen en 
stellingen help te voorkomen.

De serie elektrische pallettrucks 
van Cat® Lift Trucks omvat meeloop-, 
platform-, meerij- en zitmodellen, en 
vormt een van de meest veelzijdige 
series uit ons assortiment.

INHOUD PAGINA

DE SErIE 4
STIJLVOL EN KRACHTIG

NPP16-20N2(r)(E) 6
ELEKTRISCHE MEELOOPPALLETTRUCKS

NPV20N2 / NPf25N2 8
ELEKTRISCHE PALLETTRUCKS MET PLATFORM

NPV20ND 10
PALLETTRUCK MET DUBBELE PLATFORM

NPr20N 11
ELEKTRISCHE MEERIJPALLETTRUCKS

NPS20N 12
ELEKTRISCHE ZIT-PALLETTRUCKS

gEMAKKELIJK TOEgANKELIJK 13
VOOr SErVICE

DEALErSErVICES  14

MONDIAAL ErfgOED  16



STIJLVOL EN 
KRACHTIG
De trucks van deze serie hebben vloeiende lijnen en 
een compacte vormgeving.

Verder zijn zij uitgerust met een 
krachtige en veelzijdige AC-motor 
die een goede aandrijving biedt 
en ook op hellingen uitstekend 
presteert, zelfs in beladen 
toestand.
De motoren zijn vrijwel 
onderhoudsvrij en verbruiken 
relatief weinig energie in 
vergelijking met traditionele 
DC-motoren.

De trucks kunnen met de 
programmeerbare elektronische 
controller volledig voor de 
verschillende toepassingen worden 
ingesteld. Met het ingebouwde 
diagnosesysteem worden voortdurend 
de verschillende functies 
gecontroleerd om een eventuele 
uitvaltijd zo kort mogelijk te houden.
Dankzij de regeneratieve remfunctie 
slijten de remmen minder snel 
waardoor er minder onderhoud nodig 
is en het remsysteem langer meegaat.

Het chassis is compact, maar 
dankzij het ontwerp zeer stabiel. 
Hierdoor zijn de trucks goed 
manoeuvreerbaar in krappe ruimtes, 
over korte en lange afstanden.

Bij de modellen met hefarm wordt 
voor extra veiligheid in de volgende 
situaties de rem automatisch 
geactiveerd: wanneer de hefarm 
wordt losgelaten of volledig omhoog 
of omlaag wordt gebracht, de 
rijrichting wordt veranderd, het 
gaspedaal wordt losgelaten, of 
wanneer er op een helling wordt 
gestopt.

De vloeiende contourlijnen van de 
machine zijn niet alleen zeer stijlvol, 
maar ook functioneel en slijtage-
werend. Verder zijn alle componenten 
gemakkelijk toegankelijk, waardoor 
het essentiële onderhoud zo snel 
mogelijk kan worden uitgevoerd.

De meeste trucks kunnen ook voor 
gebruik in koelhuizen worden 
aangepast. Deze serie elektrische 
pallettrucks van Cat Lift Trucks is dus 
geschikt voor de meest uiteenlopende 
toepassingen, of het nu gaat om werk 
op laadperrons of om korte heen-en-
weer verplaatsingen.
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(Van bovenaf, uiterst 
links afgebeeld)
De NPf25N2, 
ontworpen voor zware 
handelingen, heeft een 
ergonomisch geplaatst 
stuurwiel voor een beter 
bestuurderscomfort.

De NPP16-20N2 zijn 
ideaal voor het effi ciënt 
laden en lossen 

De NPV20N2 
platformtrucks 
voor transport over 
middellange afstanden

De NPr20N meerijtruck 
met een korte draaicirkel 
en optimale bescherming 
van de gebruiker.

De NPS20N 
zitpallettruck voor zeer 
lange afstanden met 
optimale ergonomie 
voor de gebruiker.

(Hoofdafbeelding) 
De NPP16-20N2 zijn 
ideaal in krappe ruimtes.



NPP16-20N2(R)(E)

ELEKTRISCHE 
MEELOOPPALLETTRUCKS
IDEAAL VOOr HET EffICIëNT LADEN, 
LOSSEN EN HEEN-EN-wEEr 
VErPLAATSINgEN.
De NPP-serie is ideaal voor zowel horizontale 
verplaatsingen als voor het laden/lossen 
vanwege de makkelijke bestuurbaarheid bij 
het manoeuvreren met pallets, met 
uitstekende prestaties die vertrouwen 
inboezemen en de productiviteit in elke 
toepassing verhogen.

Operators zullen enthousiast zijn over het 
moeiteloze comfort van de verbeterde hefarm 
van de nieuwste modellen en de snelle 
acceleratie en nauwkeurige besturing. 
Vlootmanagers zullen de robuuste, 
waterbestendige constructie en lage 
bedrijfskosten waarderen. 
Onderhoudspersoneel zal blij zijn met de 
snelle en makkelijke toegankelijkheid tot 
kritieke onderdelen en de optie om de accu 
van de truck op te laden zonder de accu te 
hoeven verwijderen.

En ARBO-diensten zullen uiterst tevreden 
zijn met de extra stabiliteit door de ophanging 
van de zwenkwielen en de optie om de truck 
af te remmen voor extra soepel 
manoeuvreren.

De NPP16N2 is een ideale all-round 
machine voor lichtere toepassingen en klein 
genoeg om gebruikt te kunnen worden op 
tussenverdiepingen of om meegenomen te 
worden in vrachtwagens. De NPP18N2 en 
NPP20N2 hebben meer capaciteit voor 
zwaardere lasten en intensieve 
werkzaamheden.

De NPP20N2r is uitgerust met een 
opvouwbaar platform voor incidenteel gebruik 
bij het rijden van lange afstanden. Door de 
ophanging rijdt de NPP20N2R prettig. Het 
ruime platform kunt u gemakkelijk op- en 
afstappen en biedt ook genoeg ruimte op de 
grond.

De NPP20N2E is uitgerust met hefvorken 
(735 mm in hoogte) die een ergonomische 
positie bieden voor het met minimale fysiek 
belasting laden en lossen van voorwerpen.

OPTIES
•	Rollen	voor	het	oppakken/neerzetten	van	

pallets
•	Achtersteun	voor	lading		
•	Multifunctionele	display	met	uurmeter
•	Aanpassing	voor	koelhuis	klasse	III	voor	

omgevingstemperaturen tot -35°C
•	Apparaathouder	voor:	A4-formaat	

lijstbeugel, computerrek, flessenhouder en 
pennenhouder (behalve NPP16N2 met 
150Ah-accu)

•	Grote	til-/zakhendels
•	Enkele	laadwielen	(standaard	op	NPP16N2)
•	Interne	acculader	(behalve	NPP20N2R)



7

    
 (ton)  (km/h)

NPP16N2 1.6 Meeloopmodel 6.0 24 / 150-250

NPP18N2 1.8 Meeloopmodel 6.0 24 / 250

NPP20N2 2.0 Meeloopmodel 6.0 24 / 250-375

NPP20N2R 2.0 Meeloopmodel / 6.0 24 / 250-375
  Meerijdmodel

NPP20N2E 2.0 Meeloopmodel 6.0 24 / 150

KEUZE UIT 5 MODELLEN

MODEL CAPACITEIT TYPE MAX. SNELH. VOLTS/Ah

(Afbeelding links) de 
NPP20N2E met 
hefvorken (735 mm in 
hoogte).

(onder) De complete serie 
NPP16N2, NPP18N2, 
NPP20N2, NPP20N2E 
en de NPP20N2r.



NPV20N2 / NPF25N2
ELEKTRISCHE 
PALLETTRUCKS 
MET PLATFORM

De NPV/NPf serie powerpallettrucks, 
ontworpen voor bewegingen over 
middellange en lange afstanden en voor 
het laden/lossen van voertuigen, hebben 
een opvouwbaar/vast bedienersplatform 
waardoor het transporteren van ladingen 
geen zwaar werk meer is.

Als u de truck bedient, zult u tevreden zijn 
met de soepele en nauwkeurige 
bedieningskenmerken, het comfortabele 
platformterrein en de uitzonderlijk lage 
geluidsniveaus. Wagenparkbeheerders zullen 
de water- en vuilbestendige constructie, de 
algehele robuustheid van deze serie en de 
betrouwbaarheid en energiebesparende 
programmeerbare rijopties waarderen. 
Onderhoudsmonteurs hebben graag 
gemakkelijk toegang tot alle grote onderdelen 
van de truck en waarderen het kleinere aantal 
onderdelen door het geïntegreerde rij- en 
hefsysteem. Gezondheids- en 
veiligheidsmanagers zullen onder de indruk 
zijn van de hoge ruimte boven de grond, de 
taps toelopende vorkpunten en de uitstekende 
stabiliteit van de gekoppelde zwenkwielen 
van de ophanging.

De NPV20N2 is een zeer sterke machine 
van 2,0 ton voor middelzware en zware 
handelingstoepassingen, maar nog klein 
genoeg en voldoende manoeuvreerbaar voor 
werkzaamheden achter in een 
goederenvoertuig. De sterkere NPf25N2 
heeft een hefvermogen van 2,5 ton en een 
sterkere accu voor zwaardere ladingen en nog 
intensievere werkzaamheden. Het moderne 
stuurwiel biedt een intuïtieve, nauwkeurige 
bediening, terwijl de zeer hoge reissnelheid 

     
 (ton)  (km/h)

NPV20N2 2.0 Platformmodel 9.0 / 12.0* 24 / 250-375

NPF25N2 2.5 Platformmodel 12.0 24 /375-500

(* Optie)

KEUZE UIT 2 MODELLEN

MODEL CAPACITEIT TYPE MAX.SNELH. VOLTS/Ah

van 12 km/u de cyclustijden verkort. Het vaste 
platform en zijkanten met geïntegreerde 
rugleuning bieden de bestuurder meer 
bescherming en comfort.

OPTIES
•	Rollen	voor	het	oppakken/neerzetten	van	

pallets
•	Achtersteun	voor	lading
•	Toegang	met	pincode	(standaard	op	

NPF25N2)
•	Aanpassing	voor	koelhuis	klasse	III	voor	

omgevingstemperaturen tot -35°C
•	Lateraal	accu-uitwisselingssysteem	

(NPV20N2)
•	Grote	til-/zakhendels	(NPV20N2)
•	Elektrische	besturing	(NPV20N2)
•	Hogere	rijsnelheid,	9/12	km/u	beladen/

onbeladen (NPV20N2)
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(Afbeeldingen van boven 
naar beneden)
De NPf25N2 heeft een 
vast platform om de 
bestuurder meer 
bescherming te bieden.
Een smallere carrosserie 
van de truck maakt 
laden/lossen in besloten 
ruimten zoals trailers van 
goederenvoertuigen veel 
gemakkelijker 
(NPV20N2).



NPV20ND

PALLETTRUCK MET 
DUBBELE PLATFORM

Ontworpen voor efficiënt pallettransport, 
maakt de NPV20ND de verplaatsing van 
twee pallets tegelijk mogelijk. Hierdoor is 
deze truck ideaal voor het in- en uitladen van 
vrachtwagens, aangezien hij twee lagen 
pallets boven op elkaar kan stapelen.

Voorzien van een compacte duplex mast 
voor optimaal zicht naar voren, biedt de 
NPV20ND twee hefhoogtes van 1600 en 
2000 mm, met een totaal laadvermogen van 
2000 kg (1000 kg op elk stel vorken). 

     
 (ton)  (km/h)

NPV20ND 2.0 Platformmodel 8.5 24 / 375

PALLETTrUCK MET DUBBELE PLATfOrM

MODEL CAPACITEIT TYPE MAX.SNELH. VOLTS/Ah
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NPR20N

ELEKTRISCHE 
MEERIJPALLETTRUCKS

ONTwOrPEN VOOr HOrIZONTAAL 
TrANSPOrT OVEr DE LANgErE 
AfSTANDEN BINNEN Uw MAgAZIJN.
De krachtige, ergonomische en gemakkelijk te 
onderhouden NPr20N is uitgerust met een 
console met onder meer waarschuwingslampjes, 
een knipperlicht, bedrijfsurenmeter en 
laadtoestandsindicator waardoor de chauffeur 
voortdurend op de hoogte wordt gehouden.

Het elektrische besturingsysteem, in 
combinatie met het compacte chassis en 
volledig programmeerbare functies (zoals 
snelheid, acceleratie en regeneratieve 
remfunctie) staan garant voor een snel, effi ciënt 
en veilig transport, ongeacht de toepassing.

De ergonomisch ontworpen 
bedieningsconsole maakt een ontspannen en 
nauwkeurige bediening mogelijk en bevordert zo 
de productiviteit en veiligheid.

    
 (ton)  (km/h)

NPR20N 2.0 Meerijdmodel 12.0 24 / 375-465

ELEKTrISCHE MEErIJDPALLETTrUCKS

MODEL CAPACITEIT TYPE MAX.SNELH. VOLTS/Ah

OPTIES
•		Aanpassingen	voor	gebruik	in	koelhuizen
•		Aanpasbare	zijplaten
•		Breed	scala	aan	vorkafmetingen
•		Rollen	voor	het	gemakkelijk	oppakken/

neerzetten van pallets
•		Vorkverlengingen	van	1450-2350	mm
•		Keuze	uit	verschillende	aandrijfwielen
•		Tegenovergestelde	stuurrichting

De NPr20N meerijtruck 
levert optimale 
bescherming voor de 
gebruiker en is, dankzij 
een kleine draaicirkel, 
ideaal voor het werken in 
smalle locaties en het 
heen en weer rijden over 
middellange afstanden.



NPS20N

ELEKTRISCHE 
ZITPALLETTRUCKS

De zitpallettruck NPS20N maakt een 
voortreffelijk goederentransport over de 
langste afstanden binnen uw magazijn 
mogelijk.

     
 (ton)  (km/h)

NPS20N 2.0 Zitmodel 11.0 24 / 375-500

ELEKTrISCHE ZITPALLETTrUCKS

MODEL CAPACITEIT TYPE MAX.SNELH. VOLTS/Ah
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(Afbeeldingen links en 
vervolgens rechts)
Gemakkelijk toegankelijk 
voor service.
De accudoppen kunnen 
worden geopend om het 
vloeistofpeil te 
controleren.
Diagnose met behulp van 
storingscodes voor een 
snelle serviceverlening.

BIJ HET ONTwErP VAN DE SErIE 
ELEKTrISCHE PALLETTrUCKS IS 
VOLLEDIg rEKENINg gEHOUDEN MET 
ONDErHOUD EN SErVICE.
Bij alle trucks zijn de panelen en 
afschermingen gemakkelijk te openen en bij 
de NPS20N kan de stoel worden 
weggedraaid, zodat alle componenten snel 
toegankelijk zijn.

Hoewel de krachtige AC-aandrijfmotoren 
vrijwel onderhoudsvrij zijn, worden de 
prestaties van de truck voortdurend door het 
ingebouwde diagnosesysteem gecontroleerd 

om de eventuele uitvaltijd zo kort mogelijk te 
houden.

Ook de accu kan snel en gemakkelijk 
worden verwisseld, hetzij met behulp van de 
accurollen die op de meeste modellen 
standaard aanwezig zijn, hetzij met het 
optionele zijwaarts accuwisselsysteem op het 
NPV20N2 model.

Uw dealer kan u adviseren over de methode 
die voor uw bedrijf het effi ciëntst is.
Op de volgende pagina’s vindt u meer 
informatie over de onderhoudsprogramma’s 
en andere dealerservices.

ALLE MODELLEN

GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK 
VOOR SERVICE



EEN OVERVLOED  
AAN DEALERSERVICES
Waar u ook gevestigd bent, er is altijd wel een dealerbedrijf en klantenservice van Cat Lift 
Trucks in de buurt die op integere en toegewijde wijze kan voldoen aan uw wensen. 
Door een nauwe samenwerking met uw dealer verzekert u zich van een optimale werking en 
uitstekende resultaten van uw Cat uitrusting.

Aftersales
Volledig uitgeruste servicewagens 
met gespecialiseerd gereedschap 
en zorgvuldig uitgekozen voorraden 
service-items zijn oproepbaar om uw 
wagenpark de beste zorg te kunnen 
bieden.

Bemand door goedgetrainde en 
toegewijde servicemonteurs en door 
gebruik te maken van de laatste 
technische informatie en originele 
onderdelen garanderen we dat 
inspecties en serviceonderhoud 
worden uitgevoerd volgens de 
hoogste normen in de sector.

Onderhoudsprogramma’s
Onze programma’s, die geheel op 
de wensen van de klant worden 
afgestemd, garanderen de cliënt 
een snelle en professionele service-
verlening. Daardoor heeft de klant de 
mogelijkheid om de bedrijfskosten 
nauwkeurig te budgetteren en 
volledig te beheersen.

Tijdig onderhoud, uitgevoerd 
door in de fabriek getrainde 
heftruckmonteurs, kunnen verloren 
tijd minimaliseren en de levensduur 
van de apparatuur verlengen. Uw 
dealer stelt graag een onderhoudsplan 
voor u op dat bij u past.

Op uw cashflow afgestemde 
financieringen
Uw Cat heftruckdealer biedt een 
ruime keuze aan financieringsopties, 
inclusief totale aanschaf-, lease- en 
huurovereenkomsten, om de kosten 
voor de apparatuur op de meest 
belastingefficiënte manier over de 
gehele levensduur te verspreiden.

Vlootbeheer
Wij kunnen de kosten van uw 
intern transport materiaal in kaart 
brengen, controleren en reduceren 
om zodoende uw vloot aan te passen 
zodat deze zo efficiënt mogelijk kan 
worden ingezet.

Voor klanten met nationale of 
multinationale activiteiten kan uw Cat 
heftruckdealer uw bedrijf meer voordelen 
bieden, zoals servicecontracten, 
trainings- en veiligheidsprogramma’s, 
wagenparkcontroles en applicatie-
onderzoeken, gecentraliseerde 
facturering en kostenanalyses en 
-rapportages.

Onderdelenactiviteiten
Vanuit ons centrale onderdelen-
magazijn in België bieden wij de 
hoogste onderdelenbeschikbaarheid 
binnen de branche. Op ‘first-pick’-
basis bedraagt de uitlevergraad 96% 
en zelfs nog meer voor de actuele 
productiemodellen.

Op ons kunt u bouwen
Om uw activiteiten soepel en 
winstgevend te laten verlopen, 
zet onze gehele organisatie zich 
in voor een optimale en efficiënte 
serviceverlening.
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Neem voor meer informatie over Cat powerpallettrucks of de 
rest van onze veelomvattende serie contact op met uw Cat 
heftruckdealer of ga naar www.catlifttruck.com.



Caterpillar heeft in haar bijna tachtigjarige bestaan enkele van ‘s 
werelds beste bouw- en landbouwvoertuigen gebouwd, die werden 
ontworpen voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden. Deze 
zelfde fi losofi e hebben wij nu ook toegepast op onze volledige 
lijn intern transport machines die een complete serie hef- en 
magazijntrucks omvat.

Ons dealernetwerk levert dagelijks in meer dan 70 landen binnen 
Europa, Afrika en het Midden-Oosten 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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