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Comfortabele
joystick-bediening

2 krachtige
AC-rijdmotoren

jaar garantie3 op de batterij

Hefvermogen 2.000 kg 
Hefhoogte 2.000 - 6.000 mm
2 krachtige AC-motoren
Joystick-bediening
Li-ion batterij

Driewiel li-ion  
Heftrucks



Technische specificaties
Hefvermogen

2.000 kg
op 500 mm
Hefhoogte

Batterij

48 V
360 Ah
Aandrijving

2x 6,1 kW 
AC-motor

opties

• Regeneratief remsysteem
• Ergonomische joystick-bediening
• Onderhoudsvrije AC-rijdmotoren
• Krachtige li-ion batterij
• Extern li-ion laadstation
• LED Weg- en werkverlichting
• Operator Presence System
• Verstelbare stuurkolom
• Stuurbekrachtiging
• Volrubber banden

• Diverse lakkleuren
• Non-marking banden
• Diverse mastsoorten
• Sideshift
• Vorkversteller
• Diverse vorkafmetingen

2.000 -
6.000 mm

standaard uitrustingModel
Hefvermogen 
Lastzwaartepunt
Hefhoogte* 
Eigen gewicht 
Lengte tot vorkenbord 
Wielbasis
Breedte
Hoogte cabine
Draairadius
Vereiste gangpadbreedte**
Batterij
Max. Batterijgewicht
Rijdsnelheid
Aandrijfmotoren
Remmen

FBE20LT
2.000 kg 
500 mm
3.000 mm 
3.460 kg 
1.995 mm 
1.360 mm
1.150 mm
2.120 mm
1.585 mm
3.360 mm
48 V 360 Ah
250 kg 
15/16 km/h
2x 6,1kW
Elektromagnetisch

* Dit is de standaard hefhoogte. De heftruck is leverbaar met 
hefhoogtes van 2.000 - 6.000 mm. 
** Met pallet in de lengte (B=800 * L=1.200 mm).



Over TransClusion

TransClusion; fabrikant en leverancier van rij-
dende transportmiddelen. Een typisch Neder-
lands bedrijf, gevestigd in Groningen. Het juis-
te adres voor een doordachte oplossing voor 
uw transportproblemen. 

Voor iedere methode om goederen te ver-
plaatsen kunnen wij een passende oplossing 
bedenken. Theoretische kennis wordt gebun-
deld met praktisch denken en techniek van nu. 

Wat doen wij?Wie zijn wij?

Jarenlange ervaring in transport techniek ga-
randeert gekwalificeerd advies en optimaal 
resultaat. Onze medewerkers zijn ervarings-
deskundigen in het ontwerpen, produceren en 
onderhouden van transportmiddelen. 

TransClusion is ontstaan uit een familiebedrijf, 
is onderdeel van de PTB Group, en al meer dan 
100 jaar oud. Al sinds de jaren zeventig maken 
we transportmiddelen, en hebben dus al zo’n 
50 jaar ervaring. 

HistorieWaarom TransClusion? 

Bellen
085 047 10 15

E-mail
contact@transclusion.eu

Website
www.transclusion.eu

Voordelen li-ion batterij in heftrucks

Lithium-ion batterijen zijn droge batterijen die geen onderhoud vereisen. Daarnaast kunnen ze op 
ieder gewenst moment opgeladen worden, ongeacht het energieniveau. Een traditionele, natte bat-
terij kan enkel opgeladen worden wanneer het energieniveau laag is. Het opladen van de lithium-ion 
batterij gaat daarnaast ook nog eens sneller: de eerste 80% van de batterij wordt binnen 30 minuten 
opgeladen, de laatste 20% binnen 3,5 uur. Een traditionele accu heeft daarentegen gemiddeld 12 uur 
nodig voordat hij is opgeladen. Een groot verschil dus!


