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S e r i e



Voor producten met een hoge omloopsnelheid of kritieke onderdelen is 

eenvoudige toegang noodzakelijk. Is uw ruimte op de begane grond beperkt? 

De LP 3500 serie biedt een winnende strategie door orderverzamelen op het 

tweede en derde niveau mogelijk te maken. U profiteert van gecombineerde 

bedieningselementen voor heffen, rijden en sturen, betrouwbare techniek, 

een duurzame constructie en prestatiebevorderende kenmerken. Haal op 

wat u nodig hebt, in een handomdraai. 

Eenvoudige
toegang.

Het bestuurderscompartiment 
met ergonomische bedienings-
elementen en display is een- 
voudig toegankelijk aan beide 
kanten en heeft een lage instap. 
De dikke rubberen mat 
vermindert vermoeidheid en 
optionele Work Assist™ 
accessoires verbeteren het 
comfort en de efficiëntie bij 
uiteenlopende taken.

LP 3500 trucks verbeteren de 
productiviteit tijdens het 
orderverzamelen door diagonaal 
rijden. De bestuurder kan het 
platform heffen of neerlaten terwijl 
de truck vrij binnen of buiten de 
gangpaden rijdt. De snelheid wordt 
automatisch aan de platformhoogte 
en de stuurhoek aangepast.

Zijhekken zijn verplicht op  
hoogten boven de 1,2 m. Dankzij de 
ingebouwde schokdemper worden 
de drie dwarsstangen eenvoudig en 
zacht omhoog en omlaag gebracht. 
Rijden en heffen met open hekken is 
toegestaan tot een hoogte van 1,2 m. 

Het batterijcompartiment  
biedt plaats aan batterijen van  
450 Ah of 625 Ah en heeft horizontale 
nylon geleiders voor een vlotte 
batterijwissel. Voor toepassingen 
waarbij de batterijen frequent 
gewisseld moeten worden, zijn 
batterijrollen verkrijgbaar. 

De bestuurder profiteert van 
ergonomisch geplaatste elektronische 
bedieningselementen, die door een 
lichte aanraking worden geactiveerd. 
Verder beschikt hij over elektronische 
besturing, drie instelbare prestatieniveaus, 
starten met sleutelschakelaar of PIN-code 
en beknopte berichten op het eenvoudig 
afleesbare display.   

Eenvoudiger te 
onderhouden dankzij  
de grote scharnierende 
afdekking, die inwendige 
onderdelen gemakkelijk 
bereikbaar maakt.  

Bedieningselementen aan de vorkzijde 
zijn optioneel verkrijgbaar op de modellen met 
heffende vorken. Ze verbeteren het zicht en de 
prestaties van de bestuurder tijdens het rijden in 
de vorkrichting en het verzamelen van orders. 

De wisselstroomtractiemotor en 
controller leveren gegarandeerde 
kracht bij snelheden tot 10,5 km/h  
en een betrouwbare handling met 
automatische en progressieve 
snelheidsvermindering op basis  
van de stuurhoek en hefhoogte. 

De elektronische  
besturing met 
wisselstroom  
garandeert een  
soepele en  
moeiteloze  
bediening voor  
een betere  
wendbaarheid en 
lastbehandeling. 

Regeneratief remmen op  
de motor maakt een einde aan  
het vereiste onderhoud voor 
mechanische remmen en draagt 
ertoe bij dat op alle platformhoogten 
soepel wordt gestopt. 
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Met de LP 3500 serie hebt u vier mogelijkheden 

om ruimte, tijd en middelen te besparen. De reeks 

omvat twee modellen met vaste vorken en twee met 

heffende vorken. Alle trucks hebben een duurzame 

constructie voor betrouwbare prestaties bij ladingen 

tot 1000 kg. 

Deze orderpicker is ontworpen  
om orders van kleine of zware 
onderdelen op het tweede niveau  
te verzamelen. De extra heffende 
vorken houden de lading op een 
optimale hoogte om doorbuigen  
en onhandige bewegingen te 
verminderen.

Met optionele bedieningselementen aan 
de vorkzijde is deze hoogheffende 
orderpicker ideaal voor algemene 
toepassingen als vrijrijdende truck.

Vaste vorken

Heffende vorken

Snellere 
toegang 
begint hier.  

De middenheffende orderpicker  
met vaste vorken zorgt voor snelle 
toegang tot omvangrijke producten 
en verpakkingen. 

De opstapbare hoogheffende 
orderpicker is voorzien van een 
beschermkap, zijhekken en een 
palletkooi met sensor die u helpt  
om de pallet juist te plaatsen. 

Middenheffend

Middenheffend

Hoogheffend

Hoogheffend


