B20S-7 / B25S-7 / B30S-7 / B32S-7

7-SERIES HEFTRUCKS
Elektrisch 2,0 tot 3,2 ton

4-wiels
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Innovatie voorop

In de ergonomische bestuurdersplaats houdt
de bestuurder de volledige controle, zodat
hij de beste prestaties kan neerzetten met de
geringste inspanning.
Het nieuwe model biedt verbeterde
zichtbaarheid en het nieuwste ontwerp in
ergonomische hydraulische bediening.
Dankzij het duurzame design en het
vernieuwe stabiliteitssysteem, overtreft de
nieuwe Doosan 7-series zelfs de hoogste
eisen op het vlak van veiligheid.

De 7-Series elekrische heftrucks bouwen verder op het basisconcept van Doosan: eenvoudige,
krachtige, performante heftrucks die zowel oog hebben voor de bestuurder als het budget.

“
”
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“

Hogere hef- en rijsnelheid helpt
me mijn job efficiënt uit te
voeren

”

Langere onderhoudsintervallen en
vernieuwende technolgie reduceren
de onderhoudskosten aanzienlijk.
Het allernieuwste AC systeem geeft
de ultieme combinatie van kracht,
prestaties en
betrouwbaarheid. Om de gebruiker
maximale controle en nauwkeurigheid
te bieden, is elke parameter afzonderlijk
instelbaar.

De robuustheid van de Doosan
krijgt zelfs de zwaarste klus
geklaard

BETROUWBAARHEID
- Duurzame transmissie
- Betrouwbare oliebadremmen
- Water- en stofbestendig voor
buitengebruik

PRODUCTIVITEIT
- Uitstekende zichtbaarheid
- Soepel rijden
- Richtingsschakelaar op hefhendel

“
”

Het Doosan service
netwerk heeft me nog nooit
teleurgesteld

DIENSTVERLENING
- Geautoriseerd Doosan dealer netwerk
- Snelle service-reactie
- Gemakkelijk te repareren design

“

”

Met de betrouwbare functies
van een Doosantruck is
de bediening veilig en
comfortabel

VEILIGHEID EN ERGONOMIE
- Brede panoramische spiegel
- Verstelbare stuurkolom
- Compact stuur

Doosan Industrial Vehicle
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Functieoverzicht
De 7-Series elektrische heftrucks bieden een groot vermogen, uitstekende
prestaties, verbeterde veiligheid, rijcomfort, uitstekende service en
betrouwbaarheid.

OPTIMALE ERGONOMIE

MAXIMALE
PRODUCTIVITEITSWINST

Makkelijk leesbaar scherm

Betrouwbare AC controller

Opbergruimte

Uitstekende zichtbaarheid

Compact stuur

Soepele en optimaal afgestemde versnelling

Comfortabele en verstelbare stoel

Richtingsschakelaar op hefhendel

Instelbare stuurkolom

VEILIGHEID
Brede panoramische spiegel
LED lichten
Achteruitrijhandgreep met claxon
Noodstop

EXCELLENTE BETROUWBAARHEID
Robuuste en betrouwbare transmissie
ODB - Oliebadremmen
IP 54 aandrijvings- & pompmotor
Water- en stofbestendig voor buitengebruik

Turtle mode
Anti terugrolfunctie
Remvloeistofindicator

UITSTEKENDE DIENSTVERLENING

Lage batterijspanningsindicator

Wereldwijd servicenetwerk

Mast Lowering Inter-Lock & Tilt Lock
(ISO3691)

Originele Doosan wisselstukken

Operator sensing system (OSS)
Automatische rijsnelheidbegrenzing

Snelle toegang tot de technische ruimte
Heftruck uitlezen met het programma ‘Easy
View’
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Uitstekende zichtbaarheid
Het nauwkeurig ontworpen
beschermdak met schuine
dakbalken biedt uitstekend
opwaarts zicht en verzekert
ultieme sterkte voor de
veiligheid. Door de uitstekende
zichtbaarheid kunt u sneller en
effiënter werken.

De netjes geplaatste
hydraulische slangen
en kettingen zorgen
voor een duidelijk zicht
door de mast.

Hefhendel met richtingsschakelaar (optie)

Productieve versnelling & remmen

De richtingsschakelaar bevindt zich op de hefhendel,
waardoor de bestuurder sneller kan schakelen tussen
voorwaarts en achterwaarts.

De acceleratie en remmen geven de bestuurder
maximale veiligheid en comfort. Bij het starten van de
truck wordt de aanvankelijke versnelling verminderd
voor de veiligheid en het comfort. De versnelling
neemt toe bij het rijden tegen midden en hoge
snelheid voor meer productiviteit. De ergonomisch
geplaatste rem vermindert de kracht die op de pedaal
gezet moet worden.

Korte draaicirkel
Verhoogde productiviteit in krappe ruimtes.
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“ Doosan tilt de veiligheid
naar een hoger niveau ”
Turtle mode
Door de Turtle mode te activeren, wordt
de maximale rijsnelheid begrensd tot een
vooraf ingestelde snelheid, zonder dat de
hefsnelheid wordt aangepast. Hierdoor
kan de bestuurder veilig manoeuvreren
wanneer hij in delicate omstandigheden
moet werken.

Remvloeistofindicator
Indien de remvloeistof het minimumniveau
bereikt, zal de bestuurder worden
gealarmeerd om hem erop te wijzen dat de
remvloeistof bijgevuld moet worden.

Anti terugrolfunctie
Voorkomt gedurende vijf seconden dat
de heftruck naar achter rolt wanneer hij
stilstaat op een helling.

Lage batterijspanning
Indien de batterijspanning te laag zou zijn,
zou de heftruck kunnen stilvallen. Om
dit te voorkomen, wordt de bestuurder
gealarmeerd wanneer de batterijspanning
te laag wordt. De hefsnelheid wordt op dat
moment beperkt om de batterij zo veel
mogelijk te sparen.

Operator Sensing System (OSS)
Wanneer de bestuurder de stoel verlaat,
worden rij- en heffuncties automatisch
geblokkeerd. Hierdoor kan de heftruck niet
per ongeluk bediend worden.

Achteruitrijhandgreep met claxon
(optioneel)
Verhoogt de veiligheid, het comfort en het
gebruiksgemak bij het achteruitrijden.

Mast Lowering Interlock & Tilt Lock
(ISO3691)

LED lichten (optioneel)
Helderder licht en langere levensduur in
vergelijking met conventionele lichten.

Het hydraulisch vergrendelsysteem
voorkomt het natuurlijk zakken en neigen
van de mast. Het beschermt de mensen op
de werkvloer, zelfs wanneer de bestuurder
de heftruck onbeheerd achterlaat.

Automatische rijsnelheidbegrenzer
Bij het ingaan van een bocht zal de
stuursensor de scherpte van de bocht meten
en in functie daarvan de maximale rijsnelheid
begrenzen om ongelukken te vermijden.
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Veiligheid & Optimale ergonomie
Veiligheid

Brede panoramische spiegel
(optioneel)
Geeft de bestuurder een duidelijk en breed
achterwaarts zicht, om zo de veiligheid en
productiviteit te verbeteren.

Eenvoudig en instinctief
instrumentenpaneel
Bestuurders kunnen de prestatieinstellingen van de truck regelen via het
instrumentenpaneel.

Opstapbeugel en anti-slip
opstaptrede
Opstapbeugel en anti-slip opstaptrede
helpen de bestuurder om makkelijk op en
van te truck te gaan.

Ergonomie

Noodstop
De noodstop kan makkelijk bereikt worden
wanneer de truck wordt gebruikt.

Verstelbare stoel
(Grammer seat, optioneel)
De geveerde comfortabele stoel is volledig
aanpasbaar om aan elke individuele voorkeur
tegemoet te komen. Een extra
verwarmingssysteem is ook beschikbaar voor
optimaal bestuurderscomfort.

Traploos instelbare stuurkolom

Opbergruimte

De bestuurder kan de positie van de kolom
aanpassen voor optimaal gemak en comfort.

De opbergruimte is ontworpen door
een combinatie van nieuwe en oude
favorieten, om zo de beste gebruikservaring
te bieden. Enkele van de functies zijn:
een grote bekerhouder, een USB-poort,
12V-stopcontact en een klembordhouder.

Compact stuur
Het stuur heeft een compact design,
waardoor de vermoeidheid van de bestuurder
verminderd wordt.

“ De Doosan 7-series is dé beste keuze
voor elke bestuurder door z’n oneindige
instelmogelijkheden, optimale controle en
buitengewone betrouwbaarheid. ”

Veel beenruimte
De dikke en grote rubber vloermat & de
afgeronde motorkap bieden comfort aan de
bestuurder.

Doosan Industrial Vehicle
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Excellente betrouwbaarheid
Met de Doosan 7-Series is het soepel en
duurzaam werken.
Met de betrouwbare AC-controller en het
geoptimaliseerde ontwerp werkt Doosan’s
nieuwe machine zeer efficiënt.

◀ De elektrische S-Series zijn een uitstekende oplossing
voor minder zware applicaties.

Betrouwbare AC controller

IP43 water- en stofbestendig aandrijvings- en pompmotor

Curtis AC controllers combineren kracht, prestatie en functionaliteit. De IP65 controller is zeer
betrouwbaar en heeft zich goed bewezen in zware applicaties.

Onderhoudsvrije elektrische motoren. De nieuwe gesloten motoren zijn IP43.

Robuuste en betrouwbare transmissie

Oliebadremmen (ODB)

De combinatie van een volledig zwevende aandrijfas en een robuuste AC-aandrijfmotor resulteert
in een zeer efficiënte transmissie. De transmissie brengt effectief het vermogen en de koppel van
de aandrijfmotor over naar de eindaandrijving, wat zorgt voor een soepele en stille werking.

Er zijn 3 tot 5 dubbele schijven per wiel. Deze schijven zijn ondergedompeld in olie waardoor er weinig
slijtage kan optreden. Het ODB-systeem is volledig gesloten en verzegeld voor vervuiling, waardoor
de interne componenten van het remsysteem worden beschermd tegen vuil, water, verpakkingen en
kapotte palletten.

Doosan Industrial Vehicle
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Uistekende Dienstverlening
Wereldwijd servicenetwerk

Hoofdkwartier
Overzeese kantoren en servicecentra

Brede opening motorkap met
gasveer met
vergrendelfunctie
Doosan biedt een doorgedreven
ondersteuning aan dankzij een
uitgebreid dealernetwerk. Ongeacht
waar u zich bevindt, goed getrainde

Zijpaneel verwijderen zonder
gereedschap

techniekers zijn steeds beschikbaar
om u te helpen om zo de allerhoogste
beschikbaarheid van uw heftrucks te
garanderen.

Originele Doosan wisselstukken
Het wisselstukkenmagazijn in België stelt
onze dealers doorheen Europe in staat u te
ondersteunen met service en wisselstukken van
de beste kwaliteit.

Makkelijk bereikbare elektrische
componenten

Snelle toegang tot de technische
ruimte

Easy View

Zelfs zonder de motorkap te openen, heb

onderzocht worden met enkel een laptop.

je toegang tot de controllerruimte om de
instellingen te finetunen of de diagnose uit te
voeren.

Dankzij dit programma kan de heftruck

Doosan Industrial Vehicle
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OP DOOSAN KAN U VERTROUWEN
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Belangrijkste specificaties
SPECIFICATIES

B20S-7

B25S-7

B30S-7

B32S-7

Hefvermogen

kg

2000

2500

3000

3200

Lastzwaartepunt

mm

500

500

500

500

Lastafstand

mm

405

405

411

411

Wielbasis

mm

1400

1400

1550

1550

Gangpadbreedte bij pallets 1.000 x 1.200 dwars

mm

3650

3670

3801

3831

Gangpadbreedte bij pallets 800 x 1.200 langs

mm

3850

3870

4001

4031

Draaicirkel

mm

2040

2060

2190

2220

Rijsnelheid met/zonder last

km/h

18 / 18

18 / 18

18 / 18

18 / 18

Hefsnelheid met/zonder last

m/s

0,44 / 0,60

0,39 / 0,60

0,34 / 0,60

0,32 / 0,60

Daalsnelheid met/zonder last

m/s

0,50 / 0,46

0,50 / 0,46

0,50 / 0,46

0,50 / 0,46

Maximale trekkracht met/zonder last

N

15892 / 11968

15598 / 11674

14224 / 10791

14126 / 10791

Maximaal klimvermogen met/zonder last

%

28 / 32

24 / 28

19 / 23

18 / 22

V/Ah

48 / 715

48 / 800

48 / 800

48 / 800

Batterij: spanning/capaciteit

Standaarduitrusting en opties
VEILIGHEID & STABILITEIT

BESTUURDERSCOMFORT (ERGONOMIE)

PRODUCTIVITEIT

BETROUWBAARHEID

OSS (Operator Sensing System)

Opstapbeugel en anti-slip opstaptrede

Full AC system chassis

Curtis controller (Conform IP65)

Anti Roll Back

Ruime, schuine vloerruimte met rubbermat

Mast met grote zichtbaarheid(B20/25)

Robuust chassis en beschermdak

Lage batterijspanningsindicator

Afgeronde motorkap design

Afgerond contragewicht design

(ISO 3691) Mast Lowering Inter-Lock & Tilt Lock

Gemakkelijk leesbaar bedieningspaneel

Eenvoudige handgreep

Traploos instelbare stuurkolom & Easy Grip stuur (diameter
280mm)

Hydraulisch gedempt ventiel in secundaire cilinder
(FFL & FFT)

Noodstop
Automatische rijsnelheidsbegrenzer

Grote bekerhouder, USB-Poort & conventionele
12v-aansluiting en klembord

Achteruitrijhandgreep met claxon

Premium stoel: Grammer Zetel

LED Lichten

Stuurknop op stuur

Brede panoramische spiegel

Modulaire cabines A,B,C / Volledige Cabine

Standaard
Optioneel

Soepele en goed afgestemde versnelling
Auto Tilt Leveling
Rijrichtingschakelaar op hefhendel

Oliebadremmen (ODB)
Aandrijf- & Pomp Motor (Conform IP43)
Aandrijf- & Pomp Motor (Conform IP54)
DUURZAAMHEID
Makkelijk bereikbare controllerruimte
Brede opening Batterijkap
Zijpaneel verwijderen zonder gereedschap

* Opmerking: Deze lijst is gebaseerd op de algemene informatie van de fabrikant. Standaarduitrusting en opties kunnen verschillen in
verschillende regio’s.

Productieafdeling
Verkoopsafdeling
Wisselstukkenmagazijn
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