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Intro

Bij Toyota vindt u een breed gamma aan heftrucks en magazijntoestellen. Bovendien ziet de werkomgeving van elk 
bedrijf er anders uit. Dat betekent dat u de juiste knopen moet doorhakken om het toestel te vinden dat het best bij 
de behoeften van uw bedrijf aansluit. Met deze handige checklist brengen we de belangrijkste aandachtspunten en 
mogelijkheden voor u in kaart. Zodat u vlot de juiste keuzes kunt maken.

Deze checklist toont u in één oogopslag de verschillende opties die ons aanbod u biedt. Zo toetst u alvast de juiste 
zaken af, voor u beslist een nieuwe truck te kopen. Wilt u uw ingevulde document meenemen naar een gesprek met 
een van onze vertegenwoordigers? Goed idee: zo kunnen we u snel en efficiënt verderhelpen met uw keuze.

Is er iets niet duidelijk of heeft u nog vragen bij deze checklist? Geen nood: een van onze vertegenwoordigers geeft u 
graag een woordje uitleg.

Veel succes.
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Eerst en vooral: heftrucks versus reachtrucks
Ongeëvenaarde stabiliteit, uitzonderlijke productiviteit en een uitstekende zichtbaarheid. Met een breed gamma 
vorkheftrucks en reachtrucks biedt Toyota Material Handling u als gebruiker het ultieme werkcomfort. Maar waar zit hem 
nu het verschil tussen beide? Niet zozeer in de ladingen die ze transporteren. Het is vooral de plaats waar de truck ingezet 
wordt en het gebruik ervan dat de keuze bepaalt.

 
Wil je de truck inzetten op een ruwe ondergrond?
Doet u veel werkzaamheden op bouwwerven of oneffen terreinen? Dan kiest u wellicht best voor een van onze 
Diesel of LPG heftrucks. Die zijn gebouwd voor intensief gebruik, met de betrouwbaarheid die u van Toyota verwacht. 
De grote rubberen banden vangen elke schok probleemloos op.

Ga je de truck vooral voor binnenwerk gebruiken?
Dan zijn onze elektrische heftrucks waarschijnlijk de juiste keuze. Met laadcapaciteiten variërend van 1 tot 8 ton 
en keuze uit een 24, 48 of 80 volt batterij is er voor elke toepassing een gepast model om de klus te klaren. Het 
bestuurderszitje is naar voren gericht.
 
Plan je veel horizontaal transport en hoog stapelwerk?
Dan raden we onze elektrische reachtrucks aan. In ons gamma zitten zowel reachtrucks voor magazijntransport op 
hoogte en krappe ruimtes binnen, als voor outdoor transport. Door de plaatsing van 3 of 4 kleine wielen kan de truck 
om zijn eigen as draaien. Daardoor rijdt hij makkelijk door smalle gangen. De bestuurder zit bovendien zijwaarts naar 
de voorkant van de reachtruck, voor een optimaal zicht.



In 5 stappen naar 
de ideale heftruck
voor uw bedrijfssite
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 Checklist

Heeft u meer duiding nodig bij het maken van bepaalde keuzes? Op pagina's 7 en 8 vindt u aanvullende informatie om 
u daarbij te helpen.

1. Maximum laadvermogen/hefcapaciteit

 
  -2,5 ton 1   2,5 tot 5 ton 2   +5 ton 3

2. Aandrijving en bereik

 
  Elektrisch 1   Thermisch lpg of diesel 2

3.  Wielen/banden

 
  Volrubberbanden 1   Cushionbanden 2   Luchtbanden 3

4.  Mast

 
  Duplex tweetrapsconstructie 1   Triplex drietrapsconstructie 2

 

1

2

3

4
5
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5.  Extra vereisten waaraan uw heftruck moet voldoen

a Comfort en wendbaarheid 

 

  Compacte constructie met
       3-wielconfiguratie 1

  Cabineopties voor
       de bestuurder 2

b Werkomgeving

  Inox behuizing 1 

  Verwarmde cabine 2

  Corrosiebestendige onderdelen 3

  Explosie-beveiliging 4

  Specifieke voorzetapparatuur 5
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Voor u begint: aanvullende informatie bij uw checklist
 
Deze aanvullende informatie helpt u om uw checklist zo correct mogelijk in te vullen. Elk cijfer verwijst naar het 
corresponderende onderdeel van de checklist.

1. Maximum laadvermogen/hefcapaciteit

Het is belangrijk om te weten wat het gewicht van de zwaarste last is en waar u deze dient te plaatsen. Zo kunt u de 
nodige hefcapaciteit bepalen. Onvoldoende hefcapaciteit kan gevaarlijke situaties opleveren en de levensduur van uw 
truck aanzienlijk verkorten.

1    -2,5 ton
 o.a. geschikt voor de agrarische industrie, boomkwekerijen en bedrijven die veelvuldig balen en kratten op maat  
 verplaatsen.
2   2,5 – 5 ton
 o.a. geschikt voor de handel in bouwmaterialen, palettenfabrikanten en drankenhandels.
3    +5 ton
 o.a. geschikt voor de textiel- en tapijtindustrie en staalproducenten. 

2. Aandrijving en bereik

1 Elektrisch
 Deze trucks zijn makkelijk te onderhouden en te reinigen. Ze zijn bovendien geluidsarm en geurvrij. Meestal zijn 

ze - afhankelijk van de capaciteit en de actieradius van de batterij - iets minder krachtig dan hun tegenhangers 
met thermische motor. Omdat de batterij regelmatig moet opladen, is deze heftruck eerder geschikt voor indoor 
toepassingen.

2 Thermisch lpg of diesel
 Hun verbrandingsmotor maakt deze trucks merkbaar krachtiger. Ladingen tot 8 ton vervoeren ze probleemloos. 

Omdat ze sneller rijden, zijn ze beter geschikt om grotere afstanden af te leggen dan elektrische modellen. 
Vanwege hun uitstoot zijn ze echter enkel te gebruiken in goed geventileerde magazijnen of in openlucht.

3.  Wielen/banden

1    Volrubberbanden
 Deze harde banden worden meestal op kleine velgen gemonteerd. Dat geeft ze een betere wendbaarheid. 

Omdat ze minder schokdempend zijn, worden ze enkel aangeraden voor indoor werk op vlakke ondergrond.
 Lekrijden is onmogelijk.
2    Cushionbanden
 Deze banden combineren de wendbaarheid van volrubberbanden met de schokdemping van luchtbanden. 

Naargelang de samenstelling van het rubber bestaan ze in een ‘non-marking’-variant (die geen sporen nalaat op 
de werkvloer). Ook hier is lekrijden onmogelijk.
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3    Luchtbanden
 Dankzij de luchtkamer bieden deze banden de beste schokdemping op oneffen terrein. Zo is er minder kans 

op schade aan de heftruck en de last. Doordat er minder warmteaccumulatie in de band optreedt, is dit soort 
banden ook geschikt om grotere afstanden mee af te leggen. 

4.  Mast

Welke minimale/maximale hoogte moet de mast in ingeschoven en uitgeschoven positie hebben? En wat is de 
vereiste hefhoogte van de lading?

1    Duplex (tweetrapsconstructie)
 Ingeschoven hoogte vanaf 2 m | uitgeschoven hoogte tot 5.7m |  hefhoogte: 5 m
2    Triplex (drietrapsconstructie)
 Ingeschoven hoogte vanaf 3 m | uitgeschoven hoogte tot 10 m | hefhoogte: tot 7 m

5.  Extra vereisten waaraan uw heftruck moet voldoen

a Comfort en wendbaarheid  

1 Compacte constructie met 3-wielconfiguratie
 Ideaal voor werkruimtes met smalle gangpaden of zones met beperkte bewegingsruimte zoals laad- en   
 loskades. De truck kan bijna rond de vooras draaien en het draaiwiel heeft een draaibeweging van 180° of meer.  
 Hierdoor is de draaicirkel zeer klein. 
2 Cabineopties voor de bestuurder 
 Een cabine beschermt de bestuurder tegen weersinvloeden en lage temperaturen in koel- en diepvriescellen.  
 Dat verhoogt zowel het comfort als de veiligheid.

b  Specifieke vereisten voor de werkomgeving

1 Inox behuizing
 Ruimtes met strikte hygiënische voorschriften / voedselindustrie
2 Verwarmde cabine
 Coldstore omgevingen
3 Corrosiebestendige onderdelen
 Vochtige, bijtende, zoute omgevingen
4 Explosie-beveiliging
 Conform de ATEX-richtlijnen: welke zonering geldt er en welke explosieve stoffen / gasmengsels zullen er   
 behandeld worden?
5 Specifieke voorzetapparatuur
 Optionele vorkverstellers, vorkenspreiders, tapijtdoorns, klemmen, push-pull, telescopische vorken, …



5 goede redenen om
een tweedehands
heftruck te kopen
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Waarom de aankoop van een tweedehands Toyota-heftruck
interessant kan zijn
Een nieuwe heftruck aankopen is een belangrijke investering voor uw bedrijf. Afhankelijk van de activiteit en het gebruik, is 
een tweedehands truck soms een slimmere oplossing.  

Ontdek de 5 grote voordelen

1.  ‘Tweedehands’ = ‘besparen’ 
Bedrijven die een tweedehands truck aanschaffen bij een betrouwbare partner, kopen een hoogwaardig voertuig in 
topconditie, tegen een lagere prijs.

2. Groot aanbod  
Een tweedehands truck die perfect bij uw behoeften aansluit? Die vind u zo bij Toyota. U heeft de keuze uit een ruime 
stock aan tweedehands modellen.

3. Snel leverbaar
Uw bestelde tweedehands Toyota-truck is snel beschikbaar. Zo vangt u drukkere periodes in uw bedrijf probleemloos 
op. Ook ideaal voor machines die in herstelling zijn of vervangen moeten worden. Zo komt uw planning - en die van 
uw klanten - niet in het gedrang. 

4. Gegarandeerde kwaliteit
Tweedehands trucks van Toyota komen vaak uit een gecontracteerde verhuurvloot, waaruit we enkel de beste trucks 
selecteren voor verkoop of verhuur. Het onderhoud was in handen van opgeleide Toyota-technici, die enkel werken 
met originele onderdelen. Daardoor kennen we de volledige geschiedenis van de truck.

5. Ideaal als back-up 
Nood aan een truck die maar een paar uur per dag gebruikt wordt of voor een specifieke, periodieke dienst? Dan is 
een tweedehands model ideaal om uw primaire vloot op een betaalbare manier uit te breiden. 
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Een expert ter plaatse nodig?
U heeft nu alle informatie in handen om de heftruck te kiezen die het best beantwoordt aan de noden van uw bedrijf. 
Maak een afspraak voor een gratis situatie-analyse via deze link . Zo kunt u uw bevindingen aftoetsen met een van 
onze vertegenwoordigers en maakt u zonder twijfel de juiste keuze.

Schoondonkweg 1, 2830 Willebroek
078/055.077 - toyota-forklifts.be
shop@be.toyota-industries.eu

https://toyota-forklifts.be/campagnes/situatieanalyse/
https://toyota-forklifts.be/
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