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Toyota veldheftruck 
 

• Verbrandingsmotor 

driewiel-uitvoering  |  vierwiel-uitvoering 

 

• Aandrijving d.m.v. diesel of elektrisch 



Toyota veldheftrucks 
 

Speciaal voor werkzaamheden op ruw 

terrein hebben wij de Toyota veldheftruck 

ontwikkeld. Deze heftruck is zeer geschikt 

voor onder andere fruittelers, tuinders, 

boomkwekerijen en bouwbedrijven. Ook in 

de landbouwsector, de veeteelt en de bos-

bouw is deze heftruck een uitkomst. De 

veldheftruck beschikt over brede banden, 

waardoor hij makkelijk op ruw terrein 

rijdt.  

 

Interesse of vragen? 

Service en keuring 
 

Onderhoud, reparaties en keuringen 

aan machines worden uitgevoerd door 

onze vakkundige medewerkers. Wij 

kunnen dit doen bij u op locatie of bij 

ons in de werkplaats. Staat uw machine 

bij ons in reparatie, dan zorgen wij 

voor een vervangende machine. 

Daarnaast staat ons team van 

specialisten altijd voor u klaar om bij 

storingen direct ter plaatse te komen. 

Wij zorgen ervoor dat uw werk zo min 

mogelijk vertraging oploopt. Dat 

noemen wij kwaliteitsgarantie. 
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De veldheftrucks zijn beschikbaar in drie- en vierwielheftrucks. 

Wij zorgen ervoor dat uw heftruck stabiel staat op het ruwe terrein. 

De driewiel-uitvoering van de veldheftruck heeft als 

voordeel dat de heftruck wendbaarder is. De wieldruk wordt 

in deze uitvoering over een breder draagvlak verdeeld. 



Technische gegevens  

Wenst u meer informatie 

over onze producten en 

diensten? 

Neem dan vrijblijvend 

contact met ons op. 

 

Handelsweg 67 

4421 SH Kapelle (Zeeland) 

0113-348855 

info@makkina.nl 

Verkoop: 

Jos de Koster 

06-54374327 

 

www.makkina-heftrucks.nl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor Toyota 1DZ-II 

Bandenmaat voor 26.5 x 14 – 12/6PR 

Bandenmaat achter 24 x 13 – 12/6PR 

 

 

 

Batterij 48 Volt 

Bandenmaat voor 24 x 13 – 12/6PR 

Bandenmaat achter 24 x 13 – 12/6PR 

 

 

 

Diesel 

Hefcapaciteit 1.200 kg 

Maximum hefhoogte 3.000 mm 

Maximum doorrijhoogte (C) 2.150 mm 

Lengte tot voorzijde vorkenbord (D) 2.550 mm 

Maximum breedte heftruck (A) 1.375 mm 

Draaicirkel (B) 2.400 mm 

Wielbasis 1.600 mm 

Elektrisch 

Hefcapaciteit 1.000 kg 

Maximum hefhoogte 3.000 mm 

Maximum doorrijhoogte 2.040 mm 

Lengte tot voorzijde vorkenbord 2.550 mm 

Maximum breedte heftruck 1.365 mm 

Draaicirkel 2.200 mm 

Wielbasis 1.530 mm 


