Toyota elektrische stapelaars
BT Staxio-serie

BT Staxio
het complete assortiment elektrische stapelaars van Toyota Material Handling

BT Staxio W-serie

BT Staxio P-serie

Compacte meeloop stapelaar voor
eenvoudig gebruik in krappe ruimtes en
vrachtwagens

Compacte en wendbare stapelaars met
diverse platformen en hoge rijsnelheden

Meeloop stapelaars

Hefcapaciteit: 0,8 – 2,0 ton
Hefhoogtes tot 6,0 m
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Stapelaars met platform

Hefcapaciteit: 1,2 – 2,0 ton
Hefhoogtes tot 6,0 m

Pagina 6-9

BT Staxio S-serie

BT Staxio R-serie

Met cabine en dwarse rijpositie voor het
werken in krappe ruimtes

Ontworpen en gebouwd voor intensieve
stapelwerkzaamheden

Hefcapaciteit: 1,35 – 1,6 ton

Hefcapaciteit: 1,35 – 1,6 ton

Hefhoogtes tot 6,3 m

Hefhoogtes tot 6,3 m
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Pagina 12-13

Instaande stapelaars

Inzittende stapelaars
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HWE100

De HWE100 is het eenvoudigste model uit de BT Staxio W-serie – een compacte
truck die veiligheid biedt en geschikt is voor eenvoudig horizontaal pallettransport
voor laagintensieve stapeltoepassingen. Dankzij het lage gewicht en het compacte
formaat van de HWE100 en een hefcapaciteit van 1000 kg is hij ideaal voor
uiteenlopende toepassingen.
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De HWE100S heeft dezelfde
kenmerken als de HWE100,
maar is voorzien van
breedspoorsteunpoten
voor het behandelen van
verschillende palletformaten.
Beide modellen hebben een
maximale hefhoogte van
twee meter

standaard



optioneel

Truckeigenschappen
Verstelbare vorkbreedte
Automatische hoogteregeling
Automatische parkeerrem
Dubbele vorkwielen
BT Castorlink
BT Powerdrive
Diverse chassisbreedtes
Clearview mast
Waaiervormig beschermdak
Dubbele pallethandling
Elektronisch remsysteem
Elektronisch regenererend remsysteem (motor)
Elektronische snelheidsregeling
Heffende steunpoten
Batterijen met hoge capaciteit
Lastrek
Powertrak aandrijfsysteem
Verende zwenkwielen met dempers
Verende aandrijfwielen
Breedspoorversie met steunpoten
Waarschuwingssignaal
Werklichten
Bediening en instrumenten
180°+ stuursysteem
Elektronische vingertipbediening
Veiligheidsknop
Nooduitschakeling
Urenteller
Parkeerrem
Bediening met stuurarm
Bestuurdersfuncties
Opbergvakken
Onderhoudsfuncties
Goed toegankelijk voor onderhoud
Foutdiagnosevoorziening
Smeerpunten
Batterijbeheerfuncties
Batterijconditiemeter
Ingebouwde lader

• Automatische hoogteafstelling (optie)
• Ingebouwde lader

Veiligheid
Duurzaamheid
Productiviteit
Driveability
BT Staxio HWE100
BT Staxio HWE100S















BT Staxio W-serie
Meeloop stapelaars

De BT Staxio HWE modellen zijn licht genoeg voorgebruik
op tussenverdiepingen en zijn ideaal voorlaagintensieve
toepassingen in bijvoorbeeld winkels en ziekenhuizen.

5-puntschassis

De BT Staxio W-serie heeft een uniek Toyota
5-puntschassis voor een uitstekende stabiliteit en
controle.














Automatische hoogteregeling
Bij deze optie 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.

Verstelbare vorkbreedte
De HWE100S heeft een vorkenbord waarbij de vorken
manueel kunnen worden verplaatst. De steunpoten staan
naast de last en kunnen ook worden versteld.





















































Betrouwbaar dankzij TPS
Net zoals alle Toyota trucks, is de BT Staxio gebouwd
volgens het Toyota Productie Systeem (TPS) dat borg
staat voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en
betrouwbaarheid.

Hefcapaciteit: 1,0 t bij lastzwaartepunt van 600 mm
Maximale hefhoogte: 2,0 m
Maximale batterijcapaciteit: 63 Ah

• Goed toegankelijk voor efficiënt onderhoud,
plus onderhoudsvrije batterijen
• HWE100S model kan verscheidene
palletformaten hanteren dankzij de verstelbare
steunpoten
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standaard



Veiligheid
Duurzaamheid
Productiviteit
Driveability
BT Staxio SWE080L
BT Staxio SWE100
BT Staxio SWE120
BT Staxio SWE120L
BT Staxio SWE120S
BT Staxio SWE140
BT Staxio SWE140L
BT Staxio SWE200D
BT Staxio SWE140S
BT Staxio SWE145
BT Staxio SWE145L
BT Staxio SWE160
BT Staxio SWE160L
BT Staxio SWE200
BT Staxio SWE200L
BT Staxio SWE120XR



optioneel

Truckeigenschappen
Reachmast met schaarmechanisme



Verstelbare breedte over vorken
Tilt functie
Sideshift functie
Vorkversteller
Automatische hoogteregeling
Automatische parkeerrem
Dubbele vorkwielen
BT Castorlink
Diverse chassisbreedtes
Clearview-mast
Dubbele pallethandling
Elektronisch remsysteem
Elektronisch regeneratief remsysteem (motor)
Elektronische snelheidsregeling
Heffende steunpoten
Batterijen met hoge capaciteit
Dunne 35mm vorken
Lastrek
Verende aandrijfwielen
Breedspoorversie met steunpoten
Bediening en instrumenten
180°+ stuursysteem
208° besturing
Toegangscontrole (pincode)
Automatische snelheidsvermindering
Click-2-Creep


















































































































































































































































































































































































































































Waarschuwingsindicator temperatuur aandrijfmotor

































E-bar

































Waarschuwing temperatuur elektronische bediening

































































































































































Opklapbaar bestuurdersplatform
Krimpfoliehouder
Opbergvakken
Schrijftafel
Onderhoudsvoorzieningen
Eenvoudig toegankelijk voor onderhoud
Foutdiagnosevoorziening
Opslag foutcodegeschiedenis
Batterijmanagementfuncties
Preventiesysteem tegen ontlading van de batterij

Lithium-Ion batterijen
Batterijconditiemeter
Ingebouwde lader
Zijwaarts batterijwisselen
Speciale toepassingen
Uitvoering voor koel- en vrieshuizen
EEx explosieveilige uitvoering (ATEX)










































































































































































































































































































































































































































































































































































De BT Staxio W-serie is uitgerust met het unieke
BT 5-puntschassis voor een uitstekende stabiliteit
en controle, met name op hellingen en ongelijke
ondergronden.

Centrale stuurarm







5-puntschassis






De BT-Staxio W-serie omvat een eenvoudige
monomastuitvoering voor het verplaatsen van lage en
lichte ladingen (SWE080L), uitvoeringen met heffende
steunpoten voor optimale bodemvrijheid (SWE120L/
SWE140L/SWE145L/SWE160L/SWE200L),
een versie met verstelbare vorkbreedte en
breedspoorsteunpoten(SWE120S/ SWE140S), een versie
die is ontworpen voor dubbelstapelen (SWE200D)
and a model with retractable mast (SWE120XR).





Bestuurder-afhankelijke programmeerbare prestaties

Ruim aanbod





Besturing met stuurarm
Smart Access (elektronische kaart/sleutel)
Bestuurdersvoorzieningen

De BT Staxio W-serie is ontworpen om de bestuurder door te
kunnen laten werken - simpel en veilig. De trucks bieden een
essentieel hefvermogen voor magazijnen en winkels waar
veiligheid en wendbaarheid van groot belang zijn.





Tijdelijke snelheidsverlaging (kruipsnelheidsfunctie)

Meeloopstapelaars





Elektronische vingertipbediening
Veiligheidsknop
Nooduitschakeling
Urenteller
Dataterminal montage
Parkeerrem
Sensi-lift
Snelheidsaanpassing in bochten (OTP)
Beheerst rijgedrag tijdens stapelen (OTP)

BT Staxio W-serie









































































































• De stuurarmlengte is geoptimaliseerd voor
een hoge veiligheid en houdt de voeten uit de
buurt van de truck
• 5-puntschassis

De stuurarm is in het midden geplaatst, zodat beide
kanten op kan worden gedraaid met een kleine
draaicirkel.

Voorzichtig gebruik –
met Click-2-Creep!
Precieze positionering is gemakkelijk met deze trucks uit
de BT Staxio W-serie. Met de unieke click-2-creep-functie
verandert de snelheid met slechts een dubbelklik op de
stuurarm in kruipsnelheid voor een veilige bediening in
krappe ruimtes.

Totalview-concept
De SWE-modellen, ontworpen met Toyota’s Totalview
Concept, zijn uitgerust met Clearview-masten en bieden
uitzicht op de vorkpunten vanaf de bestuurderspositie.

Betrouwbaar dankzij TPS
Net zoals alle Toyota trucks, is de BT Staxio gebouwd
volgens het Toyota Productie Systeem (TPS) dat borg
staat voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en
betrouwbaarheid.

Hefcapaciteit: 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.45, 1.6, 2.0 ton
bij lastzwaartepunt van 600 mm
Maximale hefhoogte: 6,0 m
Maximale batterijcapaciteit: 500 Ah

• BT Totalview
• Ergonomische bedieningshendel, met
veiligheidsomkeerinrichting. Zet de truck kort in
achteruit, in geval van nood

opties
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standaard



Veiligheid
Duurzaamheid
Productiviteit
Driveability
BT Staxio SPE120
BT Staxio SPE120L
BT Staxio SPE140
BT Staxio SPE140L
BT Staxio SPE140S
BT Staxio SPE160
BT Staxio SPE160L
BT Staxio SPE200
BT Staxio SPE200L
BT Staxio SPE200D
BT Staxio SPE200DN
BT Staxio SPE120XR
BT Staxio SPE120XRD



optioneel

Truckeigenschappen
Reachmast met schaarmechanisme

Verstelbare breedte over vorken
Tilt functie
Sideshift functie
Vorkversteller
Automatische parkeerrem
Dubbele vorkwielen
Diverse chassisbreedten
Clearview-mast
Waaiervormig beschermdak
Dubbele pallethandling
Elektronisch remsysteem
Elektronisch regeneratief remsysteem (motor)
Elektronische snelheidsregeling
Heffende steunpoten
Batterijen met hoge capaciteit
Dunne 35 mm vorken
Lastrek
Powertrak aandrijfsysteem
Hoge capaciteit aandrijving
Verende aandrijfwielen
Breedspoorversie met steunpoten
Shock sensor
Xenoy buitenkanten
Bediening en instrumenten
180°+ stuursysteem
Toegangscontrole (pincode)
Automatische snelheidsvermindering
E-bar
Elektronische vingertipbediening
Veiligheidsknop
Nooduitschakeling
Urenteller
Dataterminal montage
Stuurbekrachtiging/Elektronische besturing
Sensi-lift
Tijdelijke snelheidsverlaging (kruipsnelheidfunctie)

Beheerst rijgedrag tijdens stapelen (OTP)
Snelheidsaanpassing in bochten (OTP)
Rijrichting afhankelijk stuurgedrag (OTP)
Besturing met stuurarm
Smart Access (elektronische kaart/sleutel)
Bestuurdersvoorzieningen
Verstelbare stuurarm hoogte
Configuratie afhankelijk van stuurarmlengte
Bestuurdersdetectiesysteem
Bestuurder-afhankelijke programmeerbare prestaties

Vaste zijschotten
Opklapbaar bestuurdersplatform
Opklapbare zijbeugels
Vaste rugsteun
Optische voetbescherming
One-touch veiligheidsbeugels
Krimpfoliehouder
Opbergvakken
Schrijftafel
Onderhoudsvoorzieningen
Eenvoudig toegankelijk voor onderhoud
Foutdiagnosevoorziening
Opslag foutcodegeschiedenis
Batterijmanagementfuncties
Batterijconditiemeter
Lithium-ion batterijen
Snelle batterijvergrendeling
Zijwaarts batterijwisselen
Speciale toepassingen
Uitvoering voor koel- en vrieshuizen
Uitvoering voor corrosieve omgevingen
EEx explosieveilige uitvoering (ATEX)











BT Staxio P-serie
Stapelaars met platform

Trucks uit de BT Staxio P-serie zijn snel, soepel en stabiel
onder alle omstandigheden. In combinatie met een
grote batterijcapaciteit en zijdelingse batterijwisseling
zorgt de BT Staxio P-serie voor een verhoging van uw
productiviteit.

Ruim aanbod




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Een goed zicht op de vorkpunten vanaf de
bestuurderspositie
• Rasterbescherming op de mast voor veilige
lasthantering

De BT Staxio P-serie omvat uitvoeringen met
vaste steunpoten (SPE120/140/160/200), met
heffende steunpoten voor optimale bodemvrijheid
(SPE120L/140L/160L/200L), een uitvoering met
verstelbare vorkbreedte en breedspoorsteunpoten
(SPE140S) and twee modellen ontworpen voor
dubbelstapelen (SPE200D/200DN). De SPE120XR en
SPE120XRD zijn voorzien van een uitschuivende mast
of pantograaf gebaseerde vorkwagen. De SPE120XRD is
geschikt voor dubbelstapelen.

Werken op hoogte
Op alle BT Staxio P-modellen wordt de hefsnelheid
nauwkeurig geregeld via de intuïtief ontworpen
schakelaar op de stuurarm. Zo ontstaat een uitstekende
controle over de lading en zijn snellere werkcycli
mogelijk. De hefbeweging stopt zodra de schakelaar
wordt losgelaten, voor het effectief plaatsen en ophalen
van goederen. Dit verkleint de kans op fouten en brengt
de kosten omlaag.

Toonaangevende restcapaciteit
De BT Staxio P-serie is uitgerust met het unieke
BT 5-puntschassis voor een uitstekende stabiliteit
en controle, met name op hellingen en ongelijke
ondergronden.Alle modellen uit de BT Staxio P-serie zijn
gebouwd op het gepatenteerde BT Powertrak chassis. Een
hydraulisch systeem zorgt dat de neerwaartse druk op het
aandrijfwiel in verhouding staat tot het gewicht van de
lading op de vorken, voor optimale tractie, maar ook tot
de vorkhoogte, om maximale stabiliteit te garanderen.

Unieke bestuurderservaring
De truck is standaard uitgerust met een opklapbaar
platform en one-touch opklapbare zijbeugels. Een vast
platform met vaste rugsteun of zijschotten zijn optioneel.
De hoogte van de stuurarm is volledig instelbaar met
een druk op de knop. Optimised Truck Performance
(OTP) past de snelheid in de bochten aan. Moeiteloze
elektronische besturing is standaard.

Li-ion optie voor intensieve toepassingen
De onderhoudsvrije batterij technologie verbruikt 30%
minder energie, heeft een lange levensduur en kan op
ieder gewenst moment geladen worden. Dit maakt
batterijwisselen in multi-shift diensten overbodig.

Betrouwbaar dankzij TPS
Net zoals alle Toyota trucks, is de BT Staxio gebouwd
volgens het Toyota Productie Systeem (TPS) dat borg
staat voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en
betrouwbaarheid.

Hefcapaciteit: 1.20, 1.40, 1.60, 2.0 ton
bij lastzwaartepunt van 600 mm
Maximale hefhoogte: 6,0 m
Maximale batterijcapaciteit: 500 Ah

• Zijschotten en elektronische besturing voor
comfortabel en veilig rijden
• E-bar biedt ruimte voor extra apparatuur

opties
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SSE135

SSE160D
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standaard



optioneel

Truckeigenschappen
Automatische parkeerrem
Dubbele vorkwielen
Clearview-mast
Waaiervormig beschermdak
Dubbele pallethandling
Elektronisch remsysteem
Elektronisch regeneratief remsysteem (motor)
Elektronische snelheidsregeling
Heffende steunpoten
Lastrek
Bediening en instrumenten
180°+ stuursysteem
Progressief 360° stuursysteem
Automatische snelheidsvermindering
E-bar
Elektronische vingertipbediening
Nooduitschakeling
Urenteller
Dataterminal
Parkeerrem
Stuurbekrachtiging / Elektronische besturing
Stuurrichtingindicator
Bestuurdersvoorzieningen
Verstelbare rugleuning
Bestuurdersdetectiesysteem

Veiligheid
Duurzaamheid
Productiviteit
Driveability
BT Staxio SSE135
BT Staxio SSE135L
BT Staxio SSE160
BT Staxio SSE160L
BT Staxio SSE160D











































































































































































































































• De doorkijkopening draagt bij aan de hoge
veiligheid van de S-serie
• De batterij van de S-serie is op rollen geplaatst
met een ingebouwde batterijtafel zodat de
batterij gemakkelijk zijdelings kan worden
verwisseld





































Laden en lossen van vrachtwagens
Ontworpen met een smal chassis van slechts 770 mm en
zonder beschermdak voor toepassing in vrachtwagens, is
de SSE160D ideaal voor het laden en lossen van dubbele
pallets. Net als de SSE160L kan de truck tegelijkertijd
800 kg verplaatsen op zowel de steunpoten als op
de vorken.

Dwarse rijpositie
De bedieningshendels in de trucks uit de BT Staxio S-serie
bevinden zich parallel aan de vorken, zodat de bestuurder
comfortabel alle kanten op kan rijden met een goed en
duidelijk zicht.

Totalview concept
DE SSE modellen, ontworpen met Toyota’s Totalview
concept, zijn uitgerust met clearview-masten en een
gepatenteerd mastontwerp met dak.





Dubbele pallethandling
De L-modellen uit de BT Levio S-serie kunnen twee
afzonderlijke ladingen tegelijkertijd verplaatsen, dankzij
hun heffende steunpoten (SSE135L: 675 kg op de
steunpoten, 675 kg op de vorken. SSE160L: 800kg op de
steunpoten, 800kg op de vorken).







De BT Staxio S-serie is ontwikkeld voor toepassingen waar
de bestuurder “van de vloer” dient te blijven en in een
volledige afgesloten cabine moet werken, maar wel in
staande positie voor meer snelheid en flexibiliteit.



Bestuurder-afhankelijke programmeerbare prestaties

Lage instap
Opbergvakken
Schrijftafel
Onderhoudsvoorzieningen
Eenvoudig toegankelijk voor onderhoud
Foutdiagnosevoorziening
Opslag foutcodegeschiedenis
Batterijmanagementfuncties
Batterijwisseltafel
Batterijconditiemeter
Robuuste batterijcompartimenten
Zijwaarts batterijwisselen
Speciale toepassingen
Uitvoering voor koel- en vrieshuizen
EEx explosieveilige uitvoering (ATEX)

Instaande stapelaars






BT Staxio S-serie






Betrouwbaar dankzij TPS
Net zoals alle Toyota trucks, is de BT Staxio gebouwd
volgens het Toyota Productie Systeem (TPS) dat borg
staat voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en
betrouwbaarheid.

Hefcapaciteit: 1.35, 1.6 ton
bij lastzwaartepunt van 600 mm
Maximale hefhoogte: 6,3 m
Maximale batterijcapaciteit: 620 Ah

opties
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standaard



optioneel

Truckeigenschappen
Automatische parkeerrem
Dubbele vorkwielen
Clearview-mast
Waaiervormig beschermdak
Dubbele pallethandling
Elektronische snelheidsregeling
Heffende steunpoten
Lastrek
Waarschuwingssignaal
Werklichten
Bediening en instrumenten
Instelbare BT bedieningsconsole

Veiligheid
Duurzaamheid
Productiviteit
Driveability
BT Staxio SRE135
BT Staxio SRE135L
BT Staxio SRE160
BT Staxio SRE160L







































































































































































































































Uitvoering voor koel- en vrieshuizen









EEx explosieveilige uitvoering (ATEX)









Automatische snelheidsvermindering

E-bar
Nooduitschakeling
Urenteller
Dataterminal
Parkeerrem
Pedalen zoals in een auto
Stuurbekrachting / Elektronische besturing

Bestuurdersvoorzieningen
Verstelbare stoel
Verstelbaar stuurwiel
Bestuurdersdetectiesysteem
Schrijftafel
Onderhoudsvoorzieningen
Eenvoudig toegankelijk voor onderhoud

Foutdiagnosevoorziening
Batterijmanagement functies
Batterijwisseltafel
Batterijconditiemeter
Robuuste batterij compartimenten
Zijwaarts batterijwisselen
Speciale toepassingen

• Pedaalopstelling als in een auto
• De E-bar universele bevestiging voor
magazijnbeheerssystemen zoals
computerterminals en barcodescanners

BT Staxio R-serie
Inzittende stapelaars

De BT Staxio R-serie is ontwikkeld voor intensieve
stapeltoepassingen met hefhoogtes tot 6,3 m. De
zitcabine biedt de bestuurder comfort en veiligheid
tijdens lange diensten.

Dwarse rijpositie
Net als in een reachtruck bevinden de bedieningshendels
in de trucks uit de BT Staxio R-serie zich parallel aan de
vorken, zodat de bestuurder comfortabel alle kanten op
kan rijden.

Totalview concept
DE SRE modellen, ontworpen met Toyota’s Totalview
concept, zijn uitgerust met clearview-masten en een
gepatenteerd mastontwerp met dak.

Betrouwbaar dankzij TPS
Net zoals alle Toyota trucks, is de BT Staxio gebouwd
volgens het Toyota Productie Systeem (TPS) dat borg
staat voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en
betrouwbaarheid.

Hefcapaciteit: 1.35, 1.6 t
bij lastzwaartepunt 600 mm
Maximale hefhoogte: 6,3 m
Maximale batterijcapaciteit: 620 Ah

opties
13

Volledige dekking
Het netwerk van Toyota Material Handling
strekt zich uit over 30 Europese landen, met
meer dan 4.500 mobiele servicemonteurs.
Altijd lokaal – met wereldwijde
ondersteuning
Waar u zich ook in Europa bevindt, u kunt ons
altijd lokaal bereiken dankzij onze uitgebreide
spreiding. U kunt rekenen op de stabiliteit en
support van een wereldwijde organisatie.
Geproduceerd in Europa
Meer dan 90% van de trucks die we verkopen,
is gebouwd in Europese fabrieken in Zweden,
Frankrijk en Italië – allemaal volgens de TPS
kwaliteitsnormen. In Europa hebben wij meer
dan 3.000 productiemedewerkers in dienst
en wij werken 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. Beschikbaarheid en specificaties kunnen per land verschillen en zijn zonder kennisgeving
onderhevig aan wijzigingen. Gelieve contact op te nemen met uw lokale Toyota Material Handling adviseur voor de meest actuele informatie.

Toyota Material
Handling in
Europa

