CR SERIE

VEELZIJDIG IN ALLE
TOEPASSINGEN VOOR
EEN VEILIG EN EFFICIËNT
TRANSPORT VAN
GOEDEREN – OOK OP
ZWAAR TERREIN.

LIFETIME
EXCELLENCE
PALFINGER meeneemheftrucks overtuigen door de hoogste
betrouwbaarheid. Hoogwaardige producten en excellente
service, uitgevoerd door een verantwoordelijk team. Competente oplossingen voor de dagelijkse eisen die worden gesteld –
een heftruckleven lang.

• Beter oplossingsgeorienteerd
• Waardevaster
• Rendabeler
• Betrouwbaarder
• Onderhoudsvriendelijker
• Milieuvriendelijker
• Bedieningsvriendelijker
• Meer toepassingen

Kijk voor meer informatie op: www.palfinger.com/thebrand
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FLEXIBILITEIT EN KRACHT
IN EEN PERFECTE COMBINATIE
• Eenvoudig en tijdbesparend onderhoud
• Hoogste wendbaarheid
• Veiligheid en comfort
• Lang waardebehoud
• Best mogelijke overzicht
• Eenvoudig elektrisch systeem, betrouwbare en solide techniek
• Probleemloos laden en lossen vanaf één kant
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ARGUMENTEN
DIE OVERTUIGEN
10 Highlights

Eenvoudig elektrisch systeem en betrouwbare en solide
techniek

Snelle hulp altijd en overal

• Beschermde componenten door compacte bouwwijze
en gesloten frameconstructie

• Optimale service voor reserveonderdelen

• Dubbel verchroomde zuigerstangen

• 1500 PALFINGER service/onderhoud steunpunten over
de hele wereld

• Geomet® gecoate mastketting

• Gekwalificeerde medewerkers voor klantendienst

• Direct geflensde pompen

Eenvoudig en tijdbesparend onderhoud

Hoogste wendbaarheid en lange levensduur

Lang waardebehoud door optimale corrosiebescherming

Probleemloos laden en lossen van één kant

• Overzichtelijke en gemakkelijk toegankelijk ingerichte
controle- en onderhoudspunten

• 180 graden stuurhoek garandeert een vlot en effectief
werken ook wanneer de ruimte zeer beperkt is

• Uitgebreide oppervlakte voorbehandeling

• Maakt efficiënt werken mogelijk en bespaart geld

• Eenvoudige constructie voor geringe slijtage en
onderhoudskosten

• Afsluitend poedercoatingsproces

Veiligheid en comfort

Best mogelijke overzicht

Snel en veilig

Solide dienstverlening = meer opbrengst

• Grote beenvrijheid en een gecentreerd gemonteerde
stoel

• Doorkijkmast vergemakkelijkt het werk bij elk gebruik

• Veiligheid in gebruik door gepatenteerde lasthoudventielen

• Hogere belasting door meer flexibiliteit

• Perfect zicht ook aan de rechter kant van de machine

• Eenvoudig en snel in de ideale bevestigingspositie op de
vrachtwagen

• Sterkere klantenbinding met extra service

• Snel werken zonder moe te worden door ergonomisch
optimaal aangebrachte bedieningselementen
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• Volledige kathodische dompelbad lakbehandeling
(kernproces)

• Snel, onafhankelijk en heel precies leveren
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EISEN VAN ONZE KLANTEN OMGEZET
IN HOOGWAARDIGE TECHNIEK
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Draagvermogen

2500 kg/600 mm

Karakteristiek

Toepassingsvoorbeelden

Motor

3 cilinder dieselmotor

• Sterke hefkracht

• 	Bouwmateriaal

Hefhoogte

tot 3650 mm

Eigen gewicht

2240 kg (zonder vorken)

• Snel

• Stellagebouw

Draagvermogen

2500 kg/600 mm

• Recycling
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Draagvermogen met PLS 1500 kg/1800 mm

(74.8")

• 	Stapelbouw

Motor

3 cilinder dieselmotor

Hefhoogte

tot 3650 mm

Eigen gewicht

2390 kg (zonder vorken)

Draagvermogen

2500 kg/600 mm

Karakteristiek

Toepassingsvoorbeelden

Motor

4 cilinder dieselmotor

• Wendbaar en flexibel

• Tentenbouw

Hefhoogte

tot 3670 mm

Eigen gewicht

2490 kg (zonder vorken)

• Robuust

• Bedrijfsterreinafzettingen

• 	Tuinbouw
• 	Dakbedekking
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Toepassingsvoorbeelden

• Aan één kant lossen van zware
lasten
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CR 253 4W
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• Timmerwerk
• Stellagebouw
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STERK EN BETROUWBAAR
VOOR UW TAKEN
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KP-CRRANGEM3+NL
De afgebeelde toestellen zijn deels uitgerust met speciale opties. Ze komen daarom
niet altijd overeen met de standaard uitvoeringen. Bij de opbouw dient u zich te houden aan de landspecifieke voorschriften. Maataanduidingen vrijblijvend Technische
wijzigingen, misvattingen en vertaalfouten voorbehouden.

PALFINGER.COM

