3 TOPPERS
UIT HET NIEUWE ASSORTIMENT

Pallettruck EPT12-EZ Pro
• Ideale combi: het formaat van een handpallettruck met de kracht van een
elektrische pallettruck.
• Zeer geschikt bij weinig werkruimte, bijvoorbeeld achterin de vrachtwagen
• 130 kg eigen gewicht / 1.200 kg hefvermogen
• Elektrisch rijden én heffen
• Eenvoudig uitwisselbare Lithium Ion batterij van maar 3,7 kg.

Introductieprĳs € 1.795,-

Geleverd bĳ u aan
de zaak met keuring en
gebruikersinstructie

Heftruck 1.8T EFL181
• Allernieuwste en meest veelzijdige heftruck:
geschikt voor dagelijks gebruik: Veel beenruimte /
compact model / zeer aantrekkelijk in aanschaf
• Dankzij geïntegreerde lader enkel een stopcontact nodig
• Voor zowel binnen als buiten op verhard en onverhard terrein

Introductieprĳs € 19.950,Compleet met sideshift / 4800 mm triplex mast /
LED werklampen
Geleverd bĳ u aan
de zaak met keuring en
gebruikersinstructie

Heftruck 2.0T CPD20L2
• Topmodel met de meeste beenruimte in de markt
• Ideaal voor lange, intensieve werkuren en werken in
ploegendiensten
• Krachtige machine met een hefvermogen van 2.000 kg.,
waarbij het gebruiksgemak en comfort voor de chauffeur
centraal staan

Introductieprĳs € 26.550,Compleet met sideshift / 4800 mm triplex mast /
LED werklampen

Geleverd bĳ u aan
de zaak met keuring en
gebruikersinstructie

Probeert u deze heftrucks eerst op uw eigen locatie.
Wij komen de heftruck of palletwagen gratis brengen en geven
instructie hoe het werkt. Daarna besluit u pas of u hem
aanschaft. De aflevering is inclusief BMWT veiligheidskeur.
*Genoemde bedragen zijn exclusief BTW

TRY BEFORE YOU BUY

VOORDELEN

LITHIUM ION
• Super snel én eenvoudig opladen
zónder laadstation
• Onbeperkt tussentĳds opladen
• Lange levensduur
• 100% onderhoudsvrĳ
• Veiliger en stabieler
• Zeer aantrekkelĳk geprĳsd
• Subsidie mogelĳkheden
• Batterĳ Management Systeem (BMS)
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