
 

 

La deg begeistre av den nye A-Serie 4-Hjuls El-Trucken fra MAXIMAL. 

Spesialutviklet  for utfordrende oppgaver og miljøvennlig drift.  Rask, 

sterk, operatørvennlig, driftssikker, vedlikeholdsvennlig og sikker. 

Løftekapasiteter fra 1,5  til 3,5 ton og driftsdata som tåler enhver 

sammenligning med konkurrerende og vesentlig dyrere merker. 

Modell Kap Kontr. Modell Batteri Mål     L * B * H    mm Svingrad 

FB15-AJZ 1,5T Zapi ACE2 400A/48V 2073  1120 2135 1965 

FB18-AJZ 1,8T Zapi ACE2 400A/48V 2118 1120 2135 1965 

FB20-AJZ 2 T Zapi ACE2 600A/48V 2286 1285 2152 2080 

FB25-AJZ 2,5T Zapi ACE2 600A/48V 2286 1285 2152 2080 

FB30-AJZ 3 T Zapi CombiAC2 600A/80V 2548 1285 2152 2349 

FB35-AJZ 3,5T Zapi CombiAC2 600A/80V 2639 1365 2138 2405 

 

ACE2 – 2 
Kontrollere for 
drift og pumpe  

Combi 
AC2 1 
controller 
felles 

  

OPS – Operatør Protec Sensor –Når operatør  forlater setet - OPS1 – Fremdrifsstans, OPS2 – Full 

funksjonsstans. Drift, løft, tilt, sideskift og spreder. Alle modeller kan utstyres med en rekke forskjellige 

mastevarianter, duplex, wide view, eller triplex med løftehøyder opp til 6,5 meter. Gaffelbord med sideskift 

og/eller gaffelspreder. Hastighet 15 km/t. Meget gode klatreegenskaper i bakker 

 

 

Batteripakkeplassert i bakre 

del med lavt tyngdepunkt for 

bedre vektfordeling som 

betyr stabil drift og bedre 

føreroversikt 

 

 

Kontroller høyt plassert bak 

førerstol for god beskyttelse og 

enkel  adkomst ved vedlikehold , 

diagnose og forbedret sikt for 

driftsoperatør 

 

 

God  maste-

bredde for 

forbedret 

operatør sikt. 

Lite ratt for 

behagelig 

manøvrering 

 

USB interface og ZAPI display 

gir kontinuerlig  driftsstatus og 

feildiagnose 

 

 

Dekkdimensjon og 

mønstervalg for kombinert 

drift ute og inne 

 

 

Toppfestet bremsepedal  for 

bedre fotplass og enklere 

betjening 

 

 

Enkelt  design, oversikt og 

spesialkonstruert sterk hytte 

for sikkerhet skyld 

 

MAXIMAL er blant verdens ledende produsenter  av 

gaffeltrucker. Produktspekteret dekker diesel, bensin, 

gass, EL, skyvemast , terrengtrucker og reach 

stackere for containerhåndtering. Vær smart, - 

reduser dine utgifter og få mer igjen for pengene ved 

valg av MAXIMAL. Norsk importør: 
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