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Hyster biedt ook chauffeurs met een grote
schoenmaat meer dan voldoende bewegingsruimte in de cabine

De beide armleuningen zorgen samen met
de verstelbare rugleuning en gewichtsinstelling voor een prima zit

Bij snelle stuurbewegingen kan de bekrachtiging het soms niet bijhouden

Met de E-Levers is een zeer nauwkeurige
bediening van de tweedelige mast mogelijk

De grote handgreep vergemakkelijkt het opstappen

De op- en afstap is met zijn 475 mm
misschien wel de laagste in de markt

Het zicht door de slanke mastdelen is
uitstekend

de vork op de juiste hoogte. Als we bij het belast
dalen van de vork rekening houden met het
‘nazakken’ op de druk in de stikstofdemper, dan
kunnen we vrijwel schokloos de zwaarste last
neerzetten. De stikstofdemper zorgt tijdens het
rijden met last bovendien voor een aangenaam
comfortabel rijgedrag.
Opvallend aan alle mastbewegingen is de rust
die de vernieuwde Hyster uitstraalt. Het geluidsniveau tijdens het heffen is inderdaad
lager dan bij het voorgaande model, ook al
sprint de vork naar een recordwaarde in onze
testgeschiedenis voor dit type elektrische
trucks. Tijdens het rijden is de truck al even stil.
Het enige geluid dat op de verre achtergrond
nog hoorbaar is, blijkt te komen van de pomp
voor de stuurbekrachtiging. Het is geen drama,
want daarvoor is het veel te zacht. Volgens
Hyster en leverancier Barloworld behoort ook
dit aspect binnenkort tot het verleden.

MINDER ONDERHOUD
De gewichtsverdeling van onze 2,5 tonner is dik
in orde. De weegproef toont een resterend achterasgewicht van ruim 13 procent bij maximale
belasting (2,5 ton) aan en dat werkt veilig en
vertrouwd. Het belast oprijden van onze weegbrug is tevens een indicatie hoe het gesteld is
met de kracht van elke truck. De Hyster scoort
hierbij optimaal. Zonder enige aarzeling rolt de
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(stand 4). Vergeleken met de truck uit de test in
2004 liggen alle waarden net iets hoger, toch
komen we tot vrijwel een gelijke productiviteit.
Om meer pallets per uur te verplaatsen op ons
parcours is vooral een krachtigere acceleratie
noodzakelijk, maar dat gaat beslist ten koste
van het verbruik.

ZUINIG EN ZEKER

De hef- en daalsnelheden van de Hyster Ergo+ zijn groots

truck de steile drempel op. Aan kracht geen gebrek. De volledige AC uitgevoerde truck heeft,
in tegenstelling tot het gewone XM-model,
geen 72 maar 80 volt aan boord. Dankzij het
hogere voltage kan de truck met een iets kleinere batterij uit de voeten. Dat levert de extra
voetruimte op in de cabine. De AC-techniek is
onderhoudsvrij. Om tot een lagere TCO (total
cost of ownership) te komen is de Ergo+ voorzien van onderhoudsvrije oliebad remmen en
LED-verlichting.
Zoals eerder gemeld zijn de hef- en daalsnelheden van de Hyster Ergo+ groots. De andere
prestaties scoren in de middenmoot, ook al
rijden we op de krachtigste fabriekswaarde

Het sterkste aspect van Hyster blijkt opnieuw
het zuinige karakter. De Ergo+ variant is op het
testtraject een fractie zuiniger dan zijn voorganger. Deze verplaatst net enkele pallets per
8 uur meer en komt zodoende tot iets gunstiger
verbruik gemeten over 100 pallets. Beide
Hysters staan aan kop in het verbruiksklassement. Het kan echter nog zuiger als we niet
stand 4, maar stand 2 kiezen. We leveren 5 procent productiviteit in en krijgen hiervoor in ruil
20 procent minder energieverbruik terug. Dat
is snel verdiend, en voor de meeste applicaties
een prima keuze als het gaat om de productiviteit. De praktische inzetduur komt hiermee
op ruim 11 uur en 30 minuten en dat scheelt
een laadcyclus.

CONCLUSIE
De verbeterde Ergo+ uitvoering van de Hyster
J2.50XM doet zijn naam alle eer aan. De truck is
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Dankzij het hogere voltage (80V) kan de
truck met een iets kleinere batterij uit de
voeten, wat extra voetruimte oplevert
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