
PLUKKETRUCK
1,0 - 2,5 tons

KRAFTGIVENDE YDEEVNE

NO12N2F, NO12N2FP, NO20N2, NO25N2, NO20N2P, NO25N2P, NO20N2X, 
NO20N2XP, NOL10N, NOL10NF, NOL10NV, NOH10N, NOH10NH



(Billede på forside)
Den “kraftgivende” NO_
N2-serie af plukketrucks 
til lave plukkeniveauer.

Jo flere varer du har på lager per kvadratmeter,  
jo højere er dine plukkeomkostninger – du har derfor brug for 
plukketruck, der på effektiv vis matcher dine behov og som har et 
førermiljø, der maksimerer produktiviteten.

Denne truckserie, med kraftfulde AC-motorer, omfatter en række 
modeller og optioner, der kan klare næsten alle former for plukkearbejde 
på lavt, middelhøjt og højt niveau.

DE RETTE TRUCK  
TIL DIT LAGER

11 MODELLER AT VÆLGE IMELLEM

MODEL  KAPACITET
(ton)

TYPE MAKS. HASTIGHED 
(km/t)

NO12N2F 1.2 Lavt niveau 9.0

NO12N2FP 1.2 Lavt niveau 9.0

NO20N2 2.0 Lavt niveau 9.0

NO25N2 2.5 Lavt niveau 13.0

NO20N2P 2.0 Lavt niveau 9.0

NO25N2P 2.5 Lavt niveau 13.0

NOL10N 1.0 Lavt niveau 9.0

NOL10NF 1.0 Lavt niveau 9.0

NOL10NV 1.0 Lavt niveau 9.0

NOH10N 1.0 Højt niveau 9.0

NOH10NH 1.0 Højt niveau 9.0
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STORE FORDELE  
FOR DIN VIRKSOMHED
Serien af plukketruck fra Cat® Lift Trucks tilbyder din virksomhed 
ideelle arbejdsløsninger i plukkemiljøer – lige fra pluk fra de 
laveste reoler til pluk fra de højeste reoler. 

Serien er konstrueret og specificeret, så der er en bestemt 
modelvariant eller kombination til næsten enhver form  
for anvendelse.

Glat kørende AC-motorer i kombination med robuste 
chassisudformninger og lange serviceintervaller gør disse 
plukketruck til et sikkert valg og sikrer lave samlede 
driftsomkostninger.



EN KOMPLET OG 
ALSIDIG SERIE
PLUKKETRUCK TIL PLUK FRA LAVT OG HØJT NIVEAU, 
UDVIKLET TIL PRODUKTIVITET OG PRODUCERET I 
HENHOLD TIL DE HØJESTE SPECIFIKATIONER.

Denne komplette serie af truck omfatter syv 
modeller til lave plukkeniveauer og to 
modeller til høje plukkeniveauer, så dine krav 
til ordreplukning matches præcist.
AC-motorer giver en glat og kontrollerbar 
ydelse til hurtig drift og præcis styring.  
Førerplatformene og sikkerhedsfunktionerne, 
som for eksempel nedklappelige 
sikkerhedslåger, skridsikre måtter og 
gribehåndtag, øger arbejdssikkerheden, selv 
ved pluk fra de højeste reoler. 
Kørehastigheden og hæve-/sænkefunktioner 
kan programmeres på alle modeller, hvis 
nødvendigt, for at imødekomme førerenes 
behov, lasttypen og driftsforholdene.

I jagten på at reducere de samlede 
driftsomkostninger er det vigtigt at vælge 
netop den kombination af truck, der matcher 
dine behov. På de næste sider kan du se, 
hvilke truck og optioner, der passer bedst til 
din virksomhed.
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(Vist fra længst til 
venstre med uret)
NOH10NH er udviklet 
til høje plukkeniveauer 
på op til 11,5 meter.

Muligheden for løft 
af last og platform på 
NOL10N medvirker 
til, at føreren trættes 
mindre ved ordreplukning 
på gulvniveau, første 
niveau og andet niveau.

(Stort billede)
Plukning på gulvniveau: 
En fører er ved at 
laste NO20N2.



6 MODELLER AT VÆLGE IMELLEM

MODEL KAPACITET
(ton)

TYPE MAKS.
HASTIGHED 

(km/t)

VOLT/Ah

NO12N2F 1.2 Lavt niveau 9.0 24 / 465-620

NO12N2FP 1.2 Lavt niveau 9.0 24 / 465-620

NO20N2 2.0 Lavt niveau 9.0 24 / 375-465

NO25N2 2.5 Lavt niveau 13.0 24 / 375-465

NO20N2P 2.0 Lavt niveau 9.0 24 / 375-465

NO25N2P 2.5 Lavt niveau 13.0 24 / 375-465

NO12N2F(P)/NO20-25N2(P)/NO20N2X(P)
MAKSIMAL PRODUKTIVITET

KRAFTGIVENDE YDEEVNE
For NO_N2-serien af plukketrucks til lave 
plukkeniveauer handler det om den bedste 
udnyttelse af energi. Ud over at levere den 
bedste energieffektivitet på markedet 
medvirker konstruktionen til at maksimere 
førerens energi og give fuld kraft til arbejdet på 
lageret. Produktiviteten ved plukning på første 
og andet niveau fremmes gennem besparelse 
af tid og arbejdskraft, så unødvendig træthed 
hos føreren reduceres og førerens arbejde 
styrkes gennem udstyr med høj ydeevne.

På basis af RDS-teknologien (Responsive 
Drive System), der er introduceret i de 
seneste elektriske kontravægtstrucks fra Cat, 
reagerer plukketruckene hurtigt på førerens 
styring og kørehastighed. Den unikke og 
intelligente styring ved kørsel i sving justerer 
konstant styringens følsomhed, hastigheden 
og drejevinkelbegrænsningen for at 
imødekomme de varierende behov. Den 
nyeste generation af styreenheder og 
software optimerer også acceleration, 
trækkraft, regenerativ bremsning og andre 
egenskaber, så der opnås en jævn, sikker, tryg 
og behagelig kørsel.

Sammen med det innovative, justerbare, 
letbetjente rat, og de integrerede 
ergonomiske betjeningselementer, hjælper et 
tredobbelt affjedret gulv, et komfortabelt 
ryglæn og masser af fri plads med at styrke 
brugeren. Nem gennemgående adgang og 
funktionen for “flyvende start” giver 
yderligere tidsbesparelse samtidigt med, at et 
lavt strømforbrug og en holdbar konstruktion 
reducerer driftsomkostningerne.
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(Vist fra venstre med uret)
Et komfortabelt førerrum og en jævn  
og kraftfuld ydeevne gør kørslen  
til en fornøjelse.

Det innovative rat er udstyret 
med ergonomisk udformede 
accelerationsudløsere og andre 
betjeningselementer, der er nemme at nå, 
så præcis manøvrering uden anstrengelse 
bliver mulig.

Førerens styreadfærd og kørehastigheden 
overvåges konstant ved hjælp af 
intelligent teknologi, der reagerer 
omgående i takt med ændrede behov,  
så den ideelle præstation opnås.



NO12N2F(P)/NO20-25N2(P)/NO20N2X(P)
MAKSIMAL PRODUKTIVITET

Ud over grundmodellen NO20N2, der er 
ideel til plukning på gulvniveau, omfatter 
serien modeller med:

• Gafler, der kan løftes (F) – løfter last op til  
 850 mm som standard. En løftehøjde på  
 1200 mm fås også (tilvalg) (NO12N2F,  
 NO12N2FP)
• Platform, der kan løftes (P) – løfter føreren  
 op til maks. 1000 mm til plukning i højder  
 på op til 2,5 m (NO20N2P, NO25N2P,  
 NO12N2FP)

Tilvalg
• Sidemonterede betjeningselementer for 

“walk-beside”-funktion (gående fører)
• Tiltbart sæde
• Tydeligt farvedisplay og brugerinterface
• Blåt spotlys til advarselsfunktion 
• Adgang med pinkode
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(Vist fra længst til venstre med uret)
Et rummeligt førerrum uden hindringer med 
skridsikker måtte, lav påstigningshøjde og uden 
snublefarer giver hurtig gennemgående adgang.

Det affjedrede gulv, der giver høj komfort, 
fungerer som et system til detektering af 
tilstedeværelse, så samtidig indstigning og 
acceleration bliver mulig for en “flyvende start”.

Sakseløftefunktioner, som vist på denne ældre 
model, vil snart blive introduceret. Kontakt 
forhandleren for nærmere information herom. 

De løftbare gafler på F-modellerne løfter 
lastdelen til en højde på 850 mm (eller 1200 mm 
som tilvalg), så omfanget af stræk og belastning 
under plukkearbejdet reduceres.

Med en løftbar førerplatform på P-modellerne 
undgås behovet for klatring.



NOL10N/NF/NV

ALSIDIG

IDEEL TIL ARBEJDE PÅ FØRSTE NIVEAU 
OG ANDET NIVEAU.
NOL-N plukketruck serien har mange 
anvendelsesmuligheder indenfor 
detailhandlen, distribution og logistik.
Den ergonomiske og justerbare styring og 
korte venderadius giver enestående 
manøvreegenskaber i smalle gange og i 
snævre hjørner.
NOL10N med “man-up”-førerplatform giver 
sikker og nem ordrepluk fra andet 
plukkeniveau, uden at det er nødvendigt for 
føreren at strække sig eller klatre op.
Desuden er NOL10NF udstyret med gafler der 
kan løftes, hvilket giver føreren mulighed for 
at placere pallen eller rulleburet i en 
komfortabel højde, så der opnås øget 
produktivitet ved plukkeopgaver med høj 
intensitet og mange gentagelser.
Rummelige platform og støjsvag drift samt lav 
trinhøjde og et foldbart polstret ryglæn giver 
yderligere komfort for føreren. Høj 
energieffektivitet og nem komponentadgang 
holder vedligeholdelsesomkostningerne nede.
På NOL10NV modellen kan gaflernes position 
justeres, hvilket gør det muligt at håndtere 
paller med forskellig bredde.
Alle modeller har frit hængende gafler til 
håndtering af UK-paller og andre paller af 
lignende type.

STANDARDUDSTYR
• Ubegrænset 360° elektrisk styring.
• AC-motorer giver hurtig acceleration og høj 

maks kørehastighed.
• Trinløs løfte-/sænkefunktion for platformen.
• Batterirulle til nem batteriudskiftning.
• Multifunktions-LCD-display med 

batteriafladningsindikator, timetæller og 
fejldiagnosefunktion.

• Holder til plukkeliste i A4-format.

EKSTRA UDSTYR
• Gummikofanger.
• Tændingskontakt i stedet for PIN-kode.

     
 
 (ton)  (km/t) 

NOL10N 1.0 Lavt niveau 9.0 24 / 375-465

NOL10NF 1.0 Lavt niveau 9.0 24 / 375-465

NOL10NV 1.0 Lavt niveau 9.0 24 / 375-465

3 MODELLER AT VÆLGE IMELLEM

MODEL KAPACITET  TYPE MAKS. VOLT/Ah
   HASTIGHED



11

(Stort billede)
NOL10N med platform, 
der kan hæves, gør 
det sikkert og nemt at 
plukke på andet niveau.

(Billede)
Ved anvendelse af “walk 
beside”-funktionen kan 
føreren hurtigt bevæge 
sig frem og tilbage 
mellem plukkesteder 
på gulvniveau.



NOH10N/NH

HØJ YDEEVNE

DET BEDSTE INDENFOR PLUKKEHØJDER 
SAMT LØFTE- OG SÆNKEHASTIGHEDER.
Snævre gange og høje reolsystemer reducerer 
lageromkostningerne drastisk – disse forhold 
kræver plukketruck med stor styrke, 
holdbarhed og fleksibilitet.
Vores plukketruck til høje plukkeniveauer er 
udviklede til sådanne krævende anvendelser, 
hvor mange driftstimer og minimal 
vedligeholdelse er påkrævet.
For eksempel er sænkehastigheden for 
NOH10N med last hele 0,5 m/s, mens heavy 
duty modellen NOH10NH med triplex-mast 
gør det muligt at plukke i op til 11,5 meters 
højde.
Den patenterede PoweRamic®-mast har et 
aktivt mastdæmpningssystem, der radikalt 
dæmper gyngebevægelser frem og tilbage, 
som kan opstå i store højder, når der bremses 
eller accelereres, og det giver optimal 
brugertillid og komfort samt øget 
produktivitet. 
“Ergolift” gør det muligt for føreren at løfte 
gaflerne til en behagelig arbejdshøjde, mens 
placeringen af det hydrauliske gaffelcylinder 
under kabinen og det modulopbyggede 
styrepanel giver uhindret adgang til 
opsamlingspallen.
Smidig styring giver en effektiv flytning fra 
gang til gang, mens gulvmåtten af gummi er 
særligt udviklet til at dæmpe støj og øge 
skridsikkerheden.
Let indstillige ydelsesparametre og en række 
optioner gør, at disse truck kan tilpasses til 
nøjagtigt dine behov, så du får mest muligt ud 
af din investering.

     
 
 (ton)  (km/t) 

NOH10N 1.0 Højt niveau 9.0 24 / 775

NOH10NH 1.0 Højt niveau 9.0 48 / 465-775

2 MODELLER AT VÆLGE IMELLEM

MODEL KAPACITET  TYPE MAKS. VOLT/Ah
   HASTIGHED

EKSTRA UDSTYR
• Wirestyr og to udgaver af skinnestyring 

(højde; 40 mm og 100 mm).
• Automatisk bremsning ved enden af 

gangen.
• Designcovers.
• Tændingskontakt i stedet for adgang med 

PIN-kode.
• Arbejdslys og førerrumslys.
• Forskellige gaffellængder og -bredder.
• Løftestop med tilsidesættelsesfunktion.
• Automatisk stop ved forhindringer.
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(Vist fra venstre med uret)
NOH10NH med triplex-mast gør det 
muligt at plukke i op til 11,5 meters 
højde. 

En ergonomisk udformning af 
førerpladsen giver nem adgang til 
opsamlingspallen. 

Der anvendes en stor dødmandspedal 
og en skridsikker gulvmåtte af hensyn 
til førerens sikkerhed.  

360° elektrisk styring giver en effektiv 
flytning fra gang til gang.



(Vist på denne side fra venstre med uret)
Der er nem serviceadgang og 
mulighed for hurtig kontrol af 
batterivæsken på alle modeller.
Systemer til hurtig batteriudskiftning 
sikrer, at afbrydelserne i arbejdet 
holdes på et minimum. Yderligere 
information findes i de individuelle 
produktspecifikationer.

SERIEN AF PLUKKETRUCK ER UDVIKLET 
TIL NEM VEDLIGEHOLDELSE OG 
SERVICE.
Alle truck har paneler og afdækninger, der er 
nemme at åbne, så der er hurtig 
serviceadgang til alle komponenter.
Selvom de kraftfulde AC-motorer nærmest er 
vedligeholdelsesfrie, overvåger en indbygget 
diagnosefunktion truckens ydeevne for at 
minimere tiden, hvor trucken er ude af drift i 
forbindelse med service. Det er også hurtigt 
og nemt at udskifte batteriet, enten ved hjælp 
af standardbatteriruller, der fås på de fleste 
modeller, eller udskiftningssystemer (tilvalg), 
der fås afhængigt af modeltypen.
Din forhandler kan rådgive dig omkring den 

mest effektive metode, der passer til din 
virksomhed.
Yderligere information om 
vedligeholdelsesprogrammer og andre 
forhandlertilbud findes på de følgende sider.

ALLE MODELLER

NEM 
SERVICEADGANG
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ET STORT UDVALG AF 
FORHANDLERTILBUD

Uanset hvor du befinder dig, og hvor krævende et arbejde du udfører, kan du finde en lokal 
forhandler af Cat Lift Trucks, der med dedikation og integritet arbejder for at imødekomme 
dine behov og opnå kundetilfredshed. Et tæt samarbejde med din forhandler vil sikre, at dit 
Cat-udstyr altid kører med optimal effektivitet – og giver fremragende resultater.

Service 
Fuldt udstyrede servicevogne med 
specialværktøj og omhyggeligt 
udvalgte lagre af reservedele står 
klar til at sikre din flåde service af af 
højeste kvalitet.
Veluddannede og engagerede 
servicemekanikkere, der anvender 
den nyeste tekniske information og 
originale truckdele, sikrer, at eftersyn 
og service udføres efter den højest 
tænkelige professionelle standard.

Vedligeholdelsesprogrammer
Vores individuelt tilpassede 
programmer sikrer hurtig og 
professionel service, samtidigt 
med at vores kunder får en nøjagtig 
budgetoversigt og fuld kontrol over 
driftsudgifterne.
Planlagt vedligeholdelse, der udføres 
af truckteknikere uddannet hos Cat, 
kan minimere tiden, hvor truck er ude 

af drift, og forlænge udstyrets levetid. 
Din forhandler vil gerne tilbyde dig en 
vedligeholdelsesplan, der passer dig.

Finansieringsmuligheder, der 
passer til din likviditet
Din forhandler af Cat 
materialehåndteringsudstyr 
kan tilbyde en lang række 
finansieringsmuligheder, herunder 
kontantkøb samt leasing- og 
lejeaftaler, så omkostningerne til 
udstyr deles ud på brugstiden på den 
mest hensigtsmæssige måde.

Flådeadministration
Vi kan identificere, styre og 
reducere omkostningerne til 
materialehåndtering og tilpasse 
flåden med henblik på at forbedre 
udnyttelsesgraden.
Kunder med nationale eller 

multinationale virksomheder 
kan hos forhandleren af Cat-
materialehåndteringsudstyr 
få yderligere fordele såsom 
serviceaftaler, uddannelses- og 
sikkerhedsprogrammer, flådeaudits 
og undersøgelser af anvendelsen, 
centraliseret fakturering samt 
omkostningsanalyse og rapportering.

Reservedele
Vi har den højeste 
reservedelstilgængelighed i branchen 
på 96% (full-line, first-pick), og 
tallet er endnu højere for de aktuelle 
produktionsmodeller, fra vores 
centralt placerede lager i Belgien.

Stol på os
Hele vores organisation arbejder med 
at yde en hurtig og effektiv service, så 
du kan holde din virksomhed i gang på 
rentabel vis.

Du kan indhente yderligere information om plukketruck fra Cat eller den øvrige del af 
vores omfattende sortiment ved at kontakte en forhandler af Cat Lift Trucks eller ved 
at besøge www.catlifttruck.com.
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Uanset hvilket materialehåndteringsudstyr du har brug for, så er 
vores globale netværk af forhandlere af Cat gaffeltruck klædt på 
til at levere løsningen.

Vores fortløbende indsats for at udvælge, udvikle og støtte 
vores forhandlernetværk sikrer, at du ikke blot får det bedste 
udstyr men også den bedste service, rådgivning og støtte inden 
for branchen.

MASKINER KAN  
KØBES.
RELATIONER SKAL 
OPBYGGES.


