Toyota handpallettrucks
De BT Lifter-serie

www.toyota-forklifts.be

BT Lifter
Het complete assortiment handpallettrucks van Toyota Material Handling

BT Lifter L-serie
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BT Pro Lifter L-serie

Duurzame handpallettrucks

Zeer wendbare handpallettrucks

Veelzijdige handpallettrucks voor dagelijks
gebruik - en een lange levensduur

Trucks met eenvoudige start of
motoraandrijving

hefcapaciteit van 0,75 – 3,0 ton

hefcapaciteit van 1,0 – 2,3 ton

hefhoogtes van 38 mm – 90 mm

hefhoogte van 85 mm

Pagina 4-5

Pagina 6-7

BT Lifter H-serie

BT Lifter S-serie

Schaartranspallet, ideaal als in
hoogte verstelbare werktafel of voor
orderverzameling

Handmatige stapelaars, ideaal voor basis
stapeltoepassingen en smalle werkruimtes

Hoogheffende handpallettrucks

hefcapaciteit van 1,0 ton
hefhoogte van 800 mm

Bladzijde 8

Handmatige stapelaars

hefcapaciteit van 0,8 ton
hefhoogte van 1600 mm

Bladzijde 9
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De BT handpallettruck is al meer dan 60 jaar de standaard voor wat betreft kracht en prestaties.
Voor de BT Lifter-serie van Toyota Material Handling Europe geldt nog altijd hetzelfde. Deze trucks,
die worden geproduceerd in de hiervoor speciaal uitgeruste fabriek in Zweden, blijken de meest
duurzame op de markt.
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Veiligheid
Duurzaamheid
Productiviteit
Bestuurbaarheid
BT Lifter LHM230
BT Lifter LHM230SI
BT Lifter LHM300
BT Lifter LHM200ST
BT Lifter LHM230G
BT Lifter LHM230WI
BT Lifter LHM200SC
BT Lifter LHM075H
BT Lifter LHM100UL
BT Lifter LHM200Z
BT Lifter LHM200L
BT Lifter LHM230U
BT Lifter LHM100ULF

● standaard ◦ optioneel

Truckeigenschappen
Dubbele vorkwielen
Diverse chassisbreedten
Diverse vorklengtes
Diverse wielsoorten
Klimwielen1
Lastrek
Overbelastingsbeveiliging
Quick Lift-uitvoering
Geslagen vorkmarkeringen2
Bestuurdersfuncties
Steunwielen
Weegsysteem met optionele printer
Bediening en instrumenten
180°-stuursysteem
BT Lowering Control
BT Parkeerrem
Handrem
Parkeerrem
Pen- en papierhouder
Stapel-stop
Onderhoudsfuncties
Smeerpunten
Batterijbeheerfuncties
Batterijwisseltafel
Batterijconditiemeter
Speciale toepassingen
Lagetemperatuurolie voor gebruik in koel- en vrieshuizen
Versie voor natte omgevingen
Behandeling bobijnen/rollen
Trekhaak/transportband-versie3
Beschikbare modellen
Stille uitvoering
Uitvoering voor zware toepassingen, 3,0 ton
Roestvrijstalen uitvoering
Gegalvaniseerde uitvoering
Uitvoering met gewichtindicator
Uitvoering met weegsysteem
Halve-palletuitvoering
Laag profiel: 35 mm hoge vorken
Laag profiel: 55 mm hoge vorken
Laag profiel: 65 mm hoge vorken
Laag profiel: 75 mm hoge vorken
Laag profiel met één vork

◦●
● ●
● ●
●
●
◦
◦◦
◦◦
● ●

●
●
●
●

◦◦◦◦
● ● ● ●
● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ● ●
◦
●
◦◦
● ◦◦
● ●

◦

●
●◦
● ● ● ●
● ● ● ●
●
● ●
● ● ●
◦◦◦
● ◦◦◦
● ◦◦◦
●
◦

●

●
●
●
●

BT Lifter L-serie

Duurzame handpallettrucks
Modellen uit de BT Lifter L-serie zijn speciaal ontworpen
voor een levenslange, veilige en betrouwbare dienst.
Met zorgvuldig gecontroleerde en continue tests is
gemeten hoeveel werkcycli een BT Lifter kan uitvoeren.
Vergelijkbare tests hebben uitgewezen dat andere
handpallettrucks veel sneller onderhevig zijn aan
slijtage en tot maar liefst vijf keer vaker moeten worden
vervangen om dezelfde hoeveelheid werk te verrichten.
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Toyota is zo overtuigd van deze testresultaten dat we een
unieke garantie bieden: Voor de BT Lifter LHM230 geldt
een levenslange (99 jaar) functionele garantie op het
vorkframe.

Gebouwd voor betrouwbaarheid
BT Lifters bieden een lange levensduur omdat ze zijn
gebouwd met maar liefst 12 smeerpunten, een stevige
duwstang en automatisch laswerk.
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Soepele en betrouwbare daling

◦◦◦
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●

De BT Lowering Control met roestvrijstalen kleppen zorgt
voor een soepele daling van de last en een lange en
zorgeloze levensduur.

Betrouwbaar dankzij TPS
●

●

●

●

Net zoals alle Toyota trucks is de BT Lifter gebouwd
volgens het Toyota Production System (TPS), wat
zorgt voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en
betrouwbaarheid.
●

●

●

●

●

1) Standaard met enkele vorkwielen
2) Standaard met 1150 mm vorken
3) Maatwerk

LHM230

LHM230SI

• Stevige, verstelbare klepbediening en dubbele
kogellagers

Hefcapaciteit: 0,75, 1,0, 2,0, 2,3, 3,0 ton
bij lastzwaartepunt van 600 mm

• Robuuste automatisch gelaste dissel
• Duurzame duwstang van hoge kwaliteit
• Roestvrijstaal LHM200ST voor corrosieve
omgevingen
• Het wegen van de last tijdens het normale
interne transport verhoogt de productiviteit

optie
5

Om goederen vrijwel moeiteloos te kunnen verplaatsen, is in het stuurwiel van
de BT Pro Lifter (LHT100) een elektrische motor ingebouwd. Hierdoor kan een
lading tot maar liefst één ton met een druk op de knop worden verplaatst’.
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Veiligheid
Duurzaamheid
Productiviteit
Bestuurbaarheid
BT Pro Lifter LHM230P
BT Pro Lifter LHT100

● standaard ◦ optioneel

Truckeigenschappen
Automatische parkeerrem
Dubbele vorkwielen
Diverse chassisbreedten
Diverse vorklengtes
Diverse wielsoorten
Klimwielen1
Elektronisch remsysteem
Elektronische snelheidsregeling
Lastrek
Overbelastingsbeveiliging
Quick Lift-uitvoering
Geslagen vorkmarkeringen2
Bestuurdersfuncties
Voetbescherming
Steunwielen
Bediening en instrumenten
180°-stuursysteem
BT Lowering Control
Elektronische vingertipbediening
Veiligheidsknop
Nooduitschakeling
Parkeerrem
Pen- en papierhouder
Stapel-stop
Onderhoudsfuncties
Smeerpunten
Batterijbeheerfuncties
Batterijconditiemeter
Ingebouwde lader
Speciale toepassingen
Behandeling bobijnen/rollen
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BT Pro Lifter L-serie

Eenvoudig verplaatsbare handpallettrucks
Met de BT Pro Lifter-modellen kunt u moeiteloos zware
lasten verplaatsen. Het model LHM230P heeft een uniek
ontwerp zodat er tot 67% minder kracht nodig is om een
zware last te verplaatsen. De LHT100 is uitgerust met een
motor voor een moeiteloze horizontale verplaatsing.

Duurzame handpallettrucks
Zoals alle BT Lifters is de Pro Lifter ontworpen voor
een levenslange, veilige en betrouwbare dienst.
Met zorgvuldig gecontroleerde en continue tests is
gemeten hoeveel werkcycli een BT Lifter kan uitvoeren.
Vergelijkbare tests hebben uitgewezen dat andere
handpallettrucks veel sneller onderhevig zijn aan
slijtage en tot maar liefst vijf keer vaker moeten worden
vervangen om dezelfde hoeveelheid werk te verrichten.

Gepatenteerd ontwerp
Door gebruik te maken van een handmatige
bedieningshendel zorgt de stuurarm van de BT Pro Lifter
model LHM230P voor een hefboomwerking om de lading
in beweging te brengen. Dit unieke en gepatenteerde
ontwerp is ideaal voor het verplaatsten van zware lasten
over ruwe of ongelijke ondergronden of in smalle ruimtes.

Standaard met snelle heffing
De BT Pro Lifter modellen worden standaard geleverd
met snelle heffing, wat betekent dat met slechts vijf
pompslagen een last tot maar liefst 150 kg kan worden
geheven.

1) Standaard op enkele vorkwielen
2) Standaard op 1150 mm vorken

Betrouwbaar dankzij TPS
Net zoals alle Toyota trucks is de BT Lifter gebouwd
volgens het Toyota Production System (TPS), wat
zorgt voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en
betrouwbaarheid.

• De stuurarm van de BT Pro Lifter maakt
gebruik van een hefboomwerking op de wielen
om de wagen in beweging te krijgen

Hefcapaciteit: 1,0 en 2,3 t bij lastzwaartepunt van
600 mm

• Dit gebeurt via de handmatige
bedieningshendel op de handgreep
• De motor en batterij van de LHT100 zijn zo
compact dat hij net zo wendbaar is als een
standaard BT Lifter
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Met een hefhoogte van 800 mm kunnen ladingen met
de BT High Lifter-modellen niet alleen snel en eenvoudig
worden verplaatst, maar kunnen ladingen ook tot een
comfortabele hoogte worden opgeheven voor een
gemakkelijke verplaatsing van de last, of voor gebruik als
een in hoogte verstelbare werktafel.

Een High Lifter voor elke toepassing
Er zijn uitvoeringen met handmatig en elektrisch
heffen en roestvrijstalen modellen verkrijgbaar. Door
elektrisch heffen gaan de vorken moeiteloos omhoog
en de roestvrijstalen modellen zijn geschikt voor
corrosieve omgevingen of omgevingen met een hoge
hygiënestandaard.

Automatische hoogteregeling
In deze optie voor modellen met elektrische hefmotor
controleert een sensor de hoogte van de bovenkant
van de lading. Bij het verplaatsen van items wordt de
vorkhoogte automatisch aangepast tot een comfortabele
werkhoogte voor de bestuurder.

Standaard met ‘Quick-lift’
De BT Pro Lifter modellen worden standaard geleverd
met BT Quick-lift, wat betekent dat met slechts vijf
pompslagen een last van maximaal 150 kg hoog genoeg
kan worden opgeheven voor horizontaal transport.

Betrouwbaar dankzij TPS
Net zoals alle Toyota trucks is de BT Lifter gebouwd
volgens het Toyota Production System (TPS), wat
zorgt voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en
betrouwbaarheid.

Hefcapaciteit: 1,0 t bij lastzwaartepunt van 600 mm
Maximale hefhoogte: 800 mm

optie
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•

Comfortabele ingebouwde handgreep

•

Hydraulisch heffen

•

Batterij-indicator (HHL100)

● standaard ◦ optioneel

Truckeigenschappen
Automatische hoogteregeling
Diverse chassisbreedten
Diverse vorklengtes
Overbelastingsbeveiliging
Quick Lift-uitvoering
Bediening en instrumenten
180°-stuursysteem
BT Lowering Control
Elektronische vingertipbediening
Handrem
Parkeerrem
Pen- en papierhouder
Stapel-stop
Onderhoudsfuncties
Smeerpunten
Batterijbeheerfuncties
Ingebouwde lader
Speciale toepassingen
Lagetemperatuurolie voor gebruik in koel- en vrieshuizen
Uitvoering voor corrosieve omgevingen
Sleutel voor soorten modellen
Elektrisch hefmodel
Elektrisch hefmodel met hoogteregeling
Roestvrijstalen uitvoering
Roestvrijstalen, elektrisch hefmodel

Veiligheid
Duurzaamheid
Productiviteit
Bestuurbaarheid
BT Lifter HHM100
BT Lifter HHL100
BT Lifter HHL100PH
BT Lifter HHM100I
BT Lifter HHL100I

BT Lifter H-serie

Hoogheffende handpallettrucks
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Truckeigenschappen
Diverse chassisbreedten
Quick Lift-uitvoering
Bestuurdersfuncties
Voetbescherming
Bediening en instrumenten
Noodrem
Parkeerrem
Pen- en papierhouder

Veiligheid
Duurzaamheid
Productiviteit
Bestuurbaarheid
BT Lifter SHM080
BT Lifter SHL080

● standaard ◦ optioneel

● ●
●

BT Lifter S-serie
Handmatige stapelaars

Met een hefhoogte van 1,6 m is de BT Lifter S-serie een
eenvoudige maar krachtige handpalletwagen om lasten
in of uit rekken en stellingen te plaatsen in smalle ruimtes.

● ●
●
● ●
◦

Uitvoering met hefmotor
Het SHL080 model is uitgerust met een elektrische
hefmotor, voor een moeiteloos transport.

Betrouwbaar dankzij TPS
Bekijk ook de BT Staxioserie

Net zoals alle Toyota trucks is de BT Lifter gebouwd
volgens het Toyota Production System (TPS), wat
zorgt voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en
betrouwbaarheid.

Hefcapaciteit: 0,8 t bij lastzwaartepunt van 600 mm
Maximale hefhoogte: 1,6 m

• SHM080 handmatige versie
• SHL080 batterij
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Hoe wij uw activiteiten
plannen

Hoe wij kwaliteitstrucks
bouwen

Toyota Material Handling heeft een heldere
benadering voor het aangaan van effectieve en
winstgevende relaties:

Het Toyota Production System (TPS) staat
wereldwijd bekend vanwege de productie van
kwaliteitsproducten:

• Uw lokale vertegenwoordiger is uw
betrouwbare bedrijfsadviseur voor al uw
activiteiten op het gebied van intern transport
en logistiek. Hij ondersteunt u graag zowel bij
de plannings- als de uitvoeringsfase

• Nadat de juiste uitrusting voor uw activiteit
is vastgesteld, kunt u erop vertrouwen dat
deze volgens de hoogste kwaliteitsnormen
wordt geproduceerd – dit verhoogt de
betrouwbaarheid

• Het is onze uitdaging om uw behoeften
te analyseren en te begrijpen en efficiënte
oplossingen te vinden – kortom om onze
belofte na te komen en te streven naar ‘Kaizen’
– wat continue verbetering betekent

• TPS is opgebouwd rondom een continu
verbeteringsproces (Kaizen) wat wordt bereikt
door het hanteren van een heldere reeks
waarden

• Een compleet assortiment Toyota producten
– vorkheftrucks, magazijntrucks, trekkers en
automatiseringsoplossingen

Financieringsmogelijkheden

• Alle trucks zijn vervaardigd volgens de
kwaliteitsnormen van ISO 14001, zodat een
minimaal milieu-effect is gegarandeerd
• Bovendien is één van de belangrijkste waarden
binnen TPS het elimineren van afval in elke
procesfase
• Meer dan 90% van de trucks die door Toyota
Material Handling in Europa worden verkocht,
zijn vervaardigd in de Europese fabrieken in
Zweden, Frankrijk en Italië

In de aangeboden financieringsmogelijkheden
is er altijd eentje die bij u past, zoals financiële
leasing en volledig inclusieve langetermijn
huurprogramma's
Er zijn ook goedgekeurde, gebruikte trucks
beschikbaar met de bekende Toyota-kwaliteit,
tegen een zeer gunstig prijsniveau
Vooruit plannen met korte termijn huuropties
voor drukke piekperiodes

Toyota Production System – de sterke basis voor
de productie van kwaliteit

Onze zorg voor u en uw
trucks
Het Toyota Service Concept (TSC) is ontwikkeld
vanuit het TPS-principe en is uniek binnen de
sector:
• Service betekent ondersteuning tijdens
de gehele levenscyclus – onderhoud,
reparaties, ondersteuning met extra trucks,
bestuurderstraining en managementinformatie
• Realtime informatie is één van de kernwaarden
die het serviceconcept van Toyota zo
bijzonder maken. Het betekent dat iedereen
in het proces altijd online toegang heeft tot
actuele, geïntegreerde informatie - technische
ondersteuning, truckgeschiedenis, onderdelen,
truckbeschikbaarheid en tot gegevens voor een
effectieve tijds- en routeplanning
• TSC betekent ook een passende oplossing
in termen van onderdelen en mensen,
met een gestructureerde opleiding en
accreditatieprocedures
• Slimme trucktelemetrie via GPRS/3Gcommunicatie is ook uniek voor Toyota
en is beschikbaar voor de meeste trucks
die we produceren. Dit levert betere
veiligheidsvoorschriften op, inclusief
bestuurdersadministratie en volledig
vlootbeheer met Toyota I_Site, met het oog
op een verhoogde veiligheid, efficiëntie en
kostenbesparing

Toyota Service Concept – voor unieke
levenslange en toekomstgerichte ondersteuning

BETROUWBAARHEID
VERTROUWEN
BESCHIKBAARHEID
PRODUCTIVITEIT
KWALITEIT
VEILIGHEID

Naast kostenefficiëntie, duurzaamheid
en respect voor het milieu, zijn dit de
verwachtingen van onze klanten.
We controleren deze verwachtingen door
regelmatig truckgebruikers om hun mening
te vragen via onderzoek, verkoopgesprekken
en via meer dan 3,5 miljoen servicebezoeken
per jaar.
We werken samen met allerlei soorten
klanten, van slechts één gebruiker tot de
meest omvangrijke truckvloten.
Omdat ons netwerk zich over heel Europa
uitstrekt, zijn we altijd lokaal aanwezig.
De behoeften van de klant begrijpen staat bij
ons voorop.
Dit noemen wij 'CUSTOMER FIRST''.
Deze pagina beschrijft de unieke procedures
die wij volgen, vanaf de samenwerking met
de klant om behoeften in kaart te brengen,
tot de vervaardiging van betrouwbare
kwaliteitsproducten en daarna het bieden
van de beste ondersteuning tijdens de gehele
levensduur.

Zie voor meer informatie over:
• Toyota Production System (TPS)
• Toyota Service Concept (TSC)
• Financiering en huurmogelijkheden
• Service- en onderdelenprogramma''s
• Slimme trucktechnologie
• Toyota I_Site vlootmanagement
• Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Contacteer uw Toyota-vertegenwoordiger,
of ga naar www.toyota-forklifts.be

Volledige dekking
Het netwerk van Toyota Material Handling
strekt zich uit over 30 Europese landen, met
meer dan 4500 mobiele servicemonteurs.
ondersteuning
Waar u zich ook in Europa bevindt, u
uitgebreide spreiding, maar met de stabiliteit
organisatie.
Made in Europe
Meer dan 90% van de trucks die we verkopen,
de TPS kwaliteitsnormen. In Europa hebben
we meer dan 3000 productiemedewerkers
in dienst en werken we samen met ruim
300 Europese leveranciers.
Ongeveer 15% van onze Europese productie
wordt geëxporteerd naar andere delen van de
wereld.

De gebruikte afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. B
en zonder
kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg uw eigen Toyota Material Handling-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Toyota Material
Handling in
Europa

