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Hyster heeft haar succesvolle XM-serie een reeks
ergonomische pluspunten
meegegeven. Volgens de
fabrikant zijn de trucks
stiller, krachtiger, ruimer,
comfortabeler en zuiniger.
De test met de 2,5 tons vierwieler bevestigt een groot
aantal van deze beloften.
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Ergonomische pluspunten
De XM-serie van Hyster is reeds een aantal
jaren op de markt. Opvolging is uiteraard gepland, maar het tijdstip van de introductie is
nog niet bepaald. Voor leverancier Barloworld
reden om bij Hyster aan te kloppen voor enkele
belangrijke updates aan de truck. Rondvraag
onder de relaties leert dat de moderne gebruiker van de heftruck graag meer comfort wil,
evenals een verbeterde ergonomie, minder
onderhoud en hoge prestaties. In nauw overleg met Hyster is daarom de Ergo+-serie ontwikkeld.

MEER RUIMTE
Bij het gebruikelijke rondje om de heftruck valt
op dat de J2.50XM Ergo+ iets vloeiender en ronder is dan het gelijksoortige model dat we in
2004 in onze test hadden. De rondere lijnen van
het cabinedak ogen niet alleen moderner, ze
bieden meer schouderruimte bij de entree en
het verlaten van de truck. In combinatie met de
aangenaam lage op- en afstap, met zijn 475 mm
wellicht de laagste in de markt, is de opstap
zeer eenvoudig te maken. De stoel op de Hyster
is van het bekende ‘eigen’ fabrikaat’. De linker

en rechter armleuning bieden, in combinatie
met de verstelbare rugleuning en gewichtsinstelling, een prima zitpositie.
Wat het meest opvalt aan de zit op de Ergo+ is
de zeer riante voetruimte. Hyster heeft één van
onze kritiekpunten in de test van drie jaar geleden serieus aangepakt en biedt zelfs de grootste maat werkschoenen meer dan voldoende
bewegingsruimte. De vloer is bovendien volledig vrij van obstakels en heeft een plezierige
hellingshoek.

Plus en min
+ Ergonomie
+ Verbruik
+ Bedieningsgemak
- Ruimte naast rechterbeen
- Stuurbekrachtiging/
aantal omwentelingen

Toch is niet alles koek en ei. De batterijdeksel
wordt vergrendeld door de unit waarop bij het
voorgaande model de hydrauliekhendels waren
geplaatst. Deze zit direct naast het rechterbeen
en dat merk je bij het achteruit rijden als je iets
verdraaid wil zitten om makkelijker te kunnen
kijken. Wat ons betreft vervangt de leverancier
of Hyster de unit voor een veel plattere en
compactere conventionele sluiting.

BEDIENINGSGEMAK
De genoemde unit doet op onze testtruck geen
dienst meer als drager van de masthendels.
Deze zijn verhuisd naar de leuning van de
rechterarm. Daar gaan ze door het leven als ELevers . Op andere Hyster-modellen troffen we
deze goed ontworpen minihendels al eerder
aan. Ze hebben naar ons gevoel de juiste grootte, onderlinge afstand en tuimelhoek voor een
aangename bediening. Ook is gelijktijdig dalen
en achterover neigen mogelijk, en dat werkt
vlot.
De E-Levers maken een zeer nauwkeurig bediening van de tweedelige mast mogelijk. Werkelijk op de millimeter nauwkeurig brengen we
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