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voorkomen, dient de lading ook zo breed moge-
lijk te worden ondersteund met behulp van
vorkspreiding Dat is de afstand waarmee de le-
pels naar buiten kunnen worden verschoven.
De mate van spreiding wordt beperkt door de
afstand tussen de beide draagplateaus. De ver-
stelling gaat hydraulisch en wordt vanuit de be-
stuurderscabine geregeld. Voor extreem lange
en buigzame lading die ver buiten de draagpla-
teaus uitsteekt, is er voorzetapparatuur in de
vorm van meervoudige vorkverstellers die de la-
ding op vier punten, zowel binnen als buiten de
contouren van de machine ondersteunen. Een
dergelijke meerpuntsondersteuning voorkomt
dat de lading onstabiel wordt tijdens rijden op
een oneffen ondergrond, te veel doorbuigt en
beschadigt.

DIESEL, LPG, OF ELEKTRISCH?
Zijladers zijn net als vorkheftrucks onder te ver-
delen in drie verschillende aandrijfconcepten:
diesel, LPG en elektrisch. Voor het buitenwerk

worden de krachtige diesels vanwege het tank-
gemak en de grotere afstanden op een oneffen
ondergrond nog steeds het meest toegepast. In
de dagelijkse praktijk wordt er ook (deels) bin-
nen mee gereden in gesloten en/of halfopen
loodsen. Met de recente strengere controles van
de Arbeidsinspectie op binnendieselen met
vorkheftrucks is daarmee ook voor de zijlader
op termijn rekening te houden en is een keuze
voor een LPG truck met uitlaatgaskatalysator of
een elektro zijlader serieus te overwegen. 
Als er hoofdzakelijk binnen wordt gereden en
incidenteel een ritje naar buiten wordt gemaakt
op een egale ondergrond, is een elektrisch aan-
gedreven truck een voor de hand liggende optie.
Wat bedrijfseconomisch het aantrekkelijkst is,
varieert sterk per bedrijfssituatie en de inzet.
Diesel is vergeleken met LPG wel een gemakke-
lijke brandstof om mee te werken. Zodra de tank
leeg is, tank je hem zo weer bij. LPG is weer wat
bewerkelijker. Elektrisch rijden kan, vergeleken
met LPG, al gauw rendabel zijn. Verbruiksme-

tingen met reguliere vorkheftrucks wijzen dat in
ieder geval uit. De tractiebatterijen zijn bij vrij-
wel alle merken 80 volt uitvoeringen met een
flinke capaciteit. Deze zullen wel regelmatig
moeten worden bijgeladen en/of gewisseld.

CRITERIA
Er zijn enkele aspecten waarop bij de aanschaf
van een zijlader moet worden gelet. Het eerst
punt betreft de toepassing: wat wordt ermee ge-
transporteerd en daaraan gekoppeld: de lading-
afmetingen en het gewicht. Diesels en LPG-ver-
sies zijn bij uitstek geschikt voor het zware
buitenwerk. Voor puur binnengebruik is een
elektrische aan te readen. Regelmatig transport
van vier meter lange stalen, of houten lasten
stelt weer andere eisen aan de zijlader dan even
lange kunststof rioolbuizen. Dit betreft dan niet
alleen het ladinggewicht, maar ook de stabiliteit
van de lading op het draagvlak. Verder moet de
zijlader in staat zijn om de lading in een maga-
zijngang te benaderen, op te nemen en te trans-

Zij laders zeulen met lange lasten

Voorwaarts rijden,
zijwaarts heffen
Lange lasten kunnen met een voor-

lader en een goede chauffeur wel door

smalle openingen, maar niet door

smalle magazijngangen worden ge-

transporteerd. Dat kan alleen maar

efficiënt met een zijlader. Met de

keuze uit diesel, LPG en elektrische

aandrijving zijn ze buiten, binnen en

gecombineerd inzetbaar.

Martin Althoff

Het lossen van een vrachtauto vol langhout gaat

met deze bejaarde B&P de zijlader heel efficiënt. 

Sommige zijladermerken zijn alleen verkrijgbaar

als klantspecifieke uitvoering (Foto: Hencon)

Zijladers met luchtbanden zijn prima in-

zetbaar op ruwe terrein (Foto: Irion)

Ook voor zijladers is voorzetapparatuur verkrijg-

baar. Met een pantograaf kunnen lasten hoog en

diep worden opgenomen

Zijladers worden hoofdzakelijk ingezet in de
hout-, metaal- en betonindustrie, in ieder geval
daar waar regelmatig lange lasten in en rondom
opslagruimten moeten worden verzet. Het aan-
tal gebruikers van zijladers in Nederland is rede-
lijk constant. Het afgelopen decennium is daar-
entegen het aantal aanbieders flink gedaald. De
laatste twee jaar werden er beslist niet meer dan
veertig per jaar van verkocht. Het is daarmee
een lastige nichemarkt, waarin de spreekwoor-
delijke ‘vele varkens de spoeling dun maken’. 
Het zijn echt niet alleen de kleinere merken en
aanbieders die de zijlader ‘aan de wilgen hin-
gen’, ook enkele grotere spelers - zoals Kalmar
en Hyster - hebben inmiddels afgehaakt, waar-
mee de overblijvers weer een beetje meer lucht
hebben gekregen. Momenteel zijn er in Neder-
land pakweg een tiental aanbieders die met el-
kaar evenzoveel zijlader merken vertegenwoor-
digen. De hefcapaciteiten variëren globaal
tussen de 1,2 en 15 ton, al zijn er ook specials
van 45 ton mogelijk. De machines kunnen op
papier standaard worden geleverd, maar wor-
den in de praktijk vrijwel altijd klantspecifiek als
special uitgevoerd; dit maatwerk maakt ze nogal
prijzig en een standaardprijs is daarmee niet te
geven. Voordeel van specials is nauwkeurige af-

stemming op de toepassing en daarmee de lan-
ge levensduur. Exemplaren van 25 jaar en ouder
en meer dan 30.000 draaiuren zijn geen uitzon-
dering. Sommige bedrijven maken alleen spe-
cials en leveren geen standaardversies. 
Ondanks dat het besturen en bedienen van een
zijlader specialistenwerk is, bestaat er geen ver-
plicht rijbewijs. Gezien de hoge aanschafprijs;
de zeer moeilijk te hanteren lange lasten en het
risico op ongevallen is het aan te raden zijlader-
chauffeurs een apart zijladercertificaat te laten
behalen. Zo bieden BMWT, BTO, EVO, Ooms,
The Knowledge en TMS-Blom een zijladermo-
dule aan die op het bedrijf zelf wordt gegeven.

STABILITEIT
Net als bij een reachtruck kan de mast naar vo-
ren worden bewogen om een last op te nemen
en af te zetten in stellingen. Tijdens het rijden
rust de last op twee in het chassis geïntegreerde
draagplateaus, waardoor de mast en de vorken
worden ontlast en minder slijtagegevoelig zijn.
Deze maximale ondersteuning voorkomt ook
doorbuigen van de lading. 
Het grootste probleem van een zijlader is de sta-
biliteit. Het lastgewicht van een zijlader met zijn
beperkte spoorbreedte bevindt zich aan één zij-

de van de machine, waardoor de beladen truck
de neiging heeft in de lengterichting te gaan rol-
len. Dit effect is sterker naarmate er hoger en
zwaarder wordt geheven en uitgereached. Een
compenserend contragewicht ontbreekt. 
Mastneiging voorover zou het kantelgevaar al-
leen maar versterken, doordat het wielcontact
met de ondergrond eenzijdig afneemt. Daarom
is er een voorziening om in plaats van mastnei-
ging, het chassis zelf te neigen. De bovenbouw is
aan de lastzijde scharnierend en aan de cabine-
zijde met een tweetal hydraulische cilinders aan
het chassis verbonden. Deze cilinders kunnen
de gehele bovenbouw een aantal graden om-
hoog of omlaag laten neigen om het stabiliteits-
tekort te compenseren. Hierdoor blijft er maxi-
maal contact van alle vier de wielen met de
ondergrond mogelijk. Zodra de last op het
draagplateau is geplaatst, wordt de neigblokke-
ring weer vrijgegeven, waarna er normaal kan
worden gereden. 
Om kantelen van de lading op de vorken te

De zijlader kan zowel binnen als buiten uitstekend

uit de voeten met lange lasten (Foto: Baumann)

Met een viervoudig verstelbaar vorkenbord kan de

elektrische vierweg zijlader ook extra lange lasten

aan (Foto: Combilift)

De elektrische ETVQ voor binnentoepassingen

is een geslaagde mix van een reachtruck en een

meerwegzijlader (Foto: Jungheinrich)

Ook een elektrische meerwegzijladers kan buiten

goed uit de voeten, mits wielen en ondergrond

maar op elkaar zijn afgestemd (Foto: Hubtex)
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porteren. De truckbreedte en de gangpadbreed-
te zijn dus belangrijk. Ook moet er ruimte zijn
voor de zijlader om bochten te nemen, zonder
van lading en omgeving te beschadigen. Draai-
cirkel, truck- en ladinglengte moeten daarom
vooraf bekend zijn. Omdat zijladers geen schok-
dempers en vering hebben, zijn het transport-
gewicht en de ondergrond bepalend voor het
bandentype. Bij de meeste merken is er een keu-
ze tussen volrubberbanden, super elastic (SE)
en luchtbanden voor de verbranders. Elektri-
sche zijladers zijn meestal uitgerust met massie-
ve cushion, vulkollan/PU-banden en hebben
daarmee een harde, slijtvaste werkvloer nodig
met voldoende draagkracht. Voor gecombi-

neerd binnen- en buitengebruik zijn ook vol-
rubber SE-banden mogelijk.

ALTERNATIEVE ZIJLADERS
Veel van de huidige elektrische zijladers zijn uit-
gerust met hydrostatisch aangestuurde vier-
wegaandrijving. Daarmee zijn alle drie of vier de
wielen haaks op de rijrichting te zetten, zodat ze
vooruit en zijwaarts kunnen rijden. Als ze daar-
naast ook diagonaal kunnen rijden, worden ze
meerwegzijladers genoemd. Hiermee is een lan-
ge lading gemakkelijk in en uit een krappe ruim-
te te manoeuvreren. 
Critici beweren dat deze elektrische zijladers
met vierwegfunctie helemaal geen zijladers zijn,

maar eerder veredelde front- of meervoudige
reachtrucks. Hoewel de definitie van een zij-
lader luidt: ‘een voertuig met een laadinrichting
aan de zijkant’, hebben zij formeel gelijk. Want
een reguliere zijlader ondersteunt het gewicht
beter, omdat de vorkspreiding groter is. Boven-
dien plaatst een ‘echte’ zijlader het gewicht tij-
dens het transport op een groter draagvlak en
dat is veiliger en betrouwbaarder. 
Functioneel is er echter weinig tot geen verschil
tussen een reguliere zijlader en de alternatieve
elektrische vierwegvariant. Deze kan namelijk
net zo gemakkelijk, of zelfs beter uit de voeten
met langere lasten juist vanwege het vierweg-
principe. Aan de maximale manoeuvreerbaar-

Merk/Type Hefcapaciteit Aandrijfprincipe Bandentype Hefhoogte Laadvlakbreedte Afmetingen Draaicirkel
(ton) (mm) (mm) (lxb in mm) (mm)

BAUMANN
EX 25/30/35/40 2.5/3.0/3.5/4.0 elektrisch lucht/SE 3300 1200-1600 3980 x 2150 3950
EDX 40/50 4.0/5.0 elektrisch lucht 3300 1200-1600 4490 x 2150 4420
EGX 60/70 6.0/7.0 elektrisch lucht 3300 1400-1600 4850 x 2200/2270 4505/4525
HX 25/30/35/40 2.5/3.0/3.5/4.0 diesel lucht/SE 3300 1200-1600 3980 x 2150 3950
DX 40/45/50 4.0/4.5/5.0 diesel lucht/SE 3300 1200-1600 4490 x 2150 4420
GX 50/60/70/70HD 5.0/6.0/7.0 diesel lucht/SE 3300 1200-1600 4850 x 2200-2270 4680
GS 50/60/70/70HD 5.0/6.0/7.0 diesel lucht/SE 3300 1200-1600 4850-5150 x 2200-2270 4633-4653

BATTIONI & PAGANI
HT3EL 1200/1400 3.0 elektrisch SE 3300 1220/1420 4030 x 1980/2180 3650/3850
HT4EL/HT5EL 4.0/5.0 elektrisch SE 3300 1220/1420 4230 x 1980/2180 3950/4150
HT4PS-1200/1400 4.0 diesel lucht 4000 1220/1440 4505 x 1980/2200 4100/4350
HT5PS-1200/1400 5.0 diesel lucht 3500/4000 1220/1440 4505/4645 x 1980/2200 4100/4350
HT6PS-1200/1400 6.0 diesel lucht 3500 1240/1440 4645 x 2000/2200 4100/4350

FANTUZZI
SF 30U/40U/50U/60U 3.0/4.0/5.0/6.0 diesel lucht 4000 1200 4200-4450 x 2000 4200-4400
SF 80/100/120/150 8.0/10.0/12.0/15.0 diesel lucht 4000 1400-1500 4800-6000 x 2300-2500 4650-5800

HENCON
DFQ50/60 5.0/6.0 diesel lucht 3500-4500 1200 4650 x 2050 4400
DFQ100 10.0 diesel lucht 3500-4500 1500 6250 x 2500 6450

HUBTEX
3100 S 30/40/50 AC 3.0/4.0/5.0 elektrisch lucht/SE 4000 1200 - 1400 4230 x 1980/2180 4120/4240
3101 S 50/60/70 AC 5.0/6.0/7.0 elektrisch lucht/SE 4000 1200 - 1400 5290 x 2000/2200 4780/4890
3200 S 30/40/50 (D/G) 3.0/4.0/5.0 diesel+LPG lucht/SE 4000 1200 - 1400 4080 x 1980/2180 3990/4115
3200 S 60/70 (D/G) 6.0/7.0 diesel+LPG lucht/SE 4000 1200 - 1400 4630 x 2000/2200 4305/4430

IRION
DFQ 30-12/30-14/30-16 3.0 diesel+LPG lucht 4000 1300/1500/1700 4100 x 1950/2150/2350 3850/4110/4130
DFQ 40-12/40-14/40-16 4.0 diesel+LPG lucht 4000 1300/1500/1700 4100 x 1950/2150/2350 3890/4110/4130
DFQ 45-12/14/16 4.5 diesel+LPG lucht 4000 1200/1400/1600 4930 x 2000/2200/2400 4640/4740/4840
DFQ 50-12/14/16 5.0 diesel+LPG lucht 4000 1200/1400/1600 4930 x 2000/2200/2400 4640/4740/4840
DFQ 60-12/14/16 6.0 diesel+LPG lucht 4000 1200/1400/1600 4930 x 2000/2200/2400 4640/4740/4840
DFQ 65-14/16 6.5 diesel+LPG lucht 4000 1400/1600 5200 x 2270/2470 4760/4860
DFQ 70-14/16 7.0 diesel+LPG lucht 4000 1400/1600 5200 x 2270/2470 4760/4860

JUMBO
JSHP 30/35/40/50/70 3.0/3.5/4.0/5.0/7.0 diesel+LPG lucht 4000 1200-1400 4080 x 1980 geen opgave
JSHKP 40/50 4.0/5.0 diesel+LPG lucht 4000 1200-1400 4780 x 2000 geen opgave
JSE 3014/4014/5014 3.0/4.0/5.0 elektrisch lucht 4000 1400 4045 x 2150 4150
JSN 4014/5014 4.0/5.0 diesel lucht 4000 1400 3970 x 2150 3920
JSHK 4014/5014 4.0/5.0 diesel lucht 4000 1400 4300 x 2150 4150
JSH 5014/6014 5.0/6.0 diesel lucht 4000 1400 4600 x 2180 4400
JSL 5014/6014/7014 5.0/6.0/7.0 diesel lucht 4000 1400 4550 x 2180 4400
JSH 80/100/120 8.0/10.0/12.0 diesel lucht 4000 1400-1600 6050 x 2250 geen opgave

LANCER
H 336/337 3.0 diesel lucht 3500 1200/1400 4060 x 1950/2150 3940/4020
H 546/547/556/557/559 5.0 diesel lucht 4000 1210-1810 4495 x 1950-2250 4020-4495
H 566/567 6.0 diesel lucht 4000 1210/1410-1510 4495 x 1950/2150-2250 4040/4190-4275
HSL 557/567/577 5.0/6.0/7.0 diesel+LPG lucht 4000 1400 4630 x 2200 4430

LINDE
S30/S30W 3.0 diesel lucht 3550 1220/1400 4150 x 1975/2155 4020/4155
S40/S40W 4.0 diesel lucht 3550 1220/1400 4150 x 1975/2155 4020/4155
S50/S50W 5.0 diesel lucht 3150 1220/1400 4150 x 1975/2155 4020/4155
S60/S60W 6.0 diesel lucht 3150 1220/1400 4150 x 1975/2170 4020/4155

Technische specificaties conventionele zijladers
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heid in krappe ruimten kan zelfs de reguliere
zijlader, die slechts over twee gestuurde wielen
beschikt, niet tippen. Bovendien ligt het last-
zwaartepunt bij de elektrische vierweg zijlader
doorgaans lager en dat is ook weer veiliger. 
Elektrische vierwegzijladers hebben net als
reachtrucks mastneiging. Dat kan vanwege de
effen ondergrond en het lager liggende zwaar-
tepunt. Kortom wie hoofdzakelijk binnen rijdt
en een optimale ruimtewinst wenst te halen,
kan met de elektrische vierweg zijlader zowel
pallets als bredere ladingen toch in een relatief
smal gangpad behandelen. De vierweg zijlader
is daarmee een goede mix van een fronttruck en
een zijlader. 
De meeste elektrische vierweg zijladers worden
als standaarduitvoering in de markt gezet,
waarmee ze onderling goed vergelijkbaar zijn,
terwijl de reguliere zijlader vrijwel altijd klant-
specifiek maatwerk is. ■

Reacties: m.althoff@reedbusiness.nl

Merk/Type Hefcapaciteit Aandrijfprincipe Bandentype Hefhoogte Laadvlak Afmetingen Draaicirkel
(ton) (mm) breedte (mm) (lxb in mm) (mm)

BAUMANN
Dancer 20/25/30 2.0/2.5/3.0 elektrisch+4-wiel+4-weg massief (PU)/SE 3300 1230 2180 x 1980 1260
EVU 20/25/30 2.0/2.5/3.0 elektrisch+4-wiel+4-weg massief (PU) 3300 1200 2500 x 1950 1790
EVS 20/25 2.0/2.5 elektrisch+4-wiel+4-weg massief (PU) 3300 1200 2930 x 1950 2040
EVS 30/35 3.0/3.5 elektrisch+4-wiel+4-weg massief (PU) 3300 1200 2930 x 1950 2040
EVS 40/45 4.0/4.5 elektrisch+4-wiel+4-weg massief (PU) 3300 1200 2930 x 2050 2050
EVS ph 45/55/65 4.5/5.5/6.5 elektrisch+4-wiel+4-weg massief (PU) 3300 2100 2930-2950 x 2750-3100 2395/2510/2510
EVS 50/60/70 5.0/6.0/7.0 elektrisch+4-wiel+4-weg massief (PU) 3300 1400-1600 2950-3275 x 2300-2600 2155/2155/2240

COMBILIFT
ESL 25/30/35 2.5/3.0/3.5 elektrisch+3-wiel+4-weg massief (vul) 4000-6000 1200 2800 x 800 1900
Electric C 3040/3060 3.0 elektrisch+3-wiel+4-weg SE 4000/5950 1200 2330 x 950 1650
Electric C 3740/3760 3.7 elektrisch+3-wiel+4-weg SE 4000/5950 1200 2330 x 950 1650
JEDY 25/30/33/35/37 2.5/3.0/3.3/3.5/3.7 elektrisch+3-wiel+4-weg massief (PU)/SE 4000 1200 2330 x 950 1650
2500/3000/3500 2.5/3.0/3.5 diesel+LPG+3-wiel+4-weg SE 4040 1200 3850 x 2250 1650
C 4000/5000SL/6000 4.0/5.0/6.0 diesel+LPG+3-wiel+4-weg SE 4040 1200 3850 x 2250 2590
C 7000/8000/10000 7.0/8.0/10.0 diesel+LPG+3-wiel+4-weg SE 4536 1490 2800 x 2430 2750

HUBTEX
2120 MQ 15/20/25/30 AC 1.5/2.0/2.5/3.0 elektrisch+4-wiel+meerweg massief (vul) 3000-7500 800-1600 2000 x 1810-2610 1490
2121 MQ 15/20/25/30 AC 1.5/2.0/2.5/3.0 elektrisch+4-wiel+meerweg massief (vul) 3000-7500 800-1600 2410 x 1590-2630 1610
2125 MQ 20/25/30/35 AC 2.0/2.5/3.0/3.5 elektrisch+4-wiel+meerweg volrubber 3000-7000 1000-1800 2440 x 2050-2850 1670
2126 MQ 30/35/40/45 3.0/3.5/4.0/4.5 elektrisch+4-wiel+meerweg massief (vul) 3000-7500 1000-1800 2440 x 2230-2850 167
3050 DQ 40 D/G 4.0 diesel+LPG+3-wiel+4-weg SE 2500-9200 1200-1400 2190 x 2370/2570 2600-2800
2003 M 20/25/30 DC 2.0/2.5/3.0 elektrisch+4-wiel+meerweg massief (vul) 3000-9000 600->2100 2480/2720 x 1530/>3030 1635
2000 M 30/35 3.0/3.5 elektrisch+4-wiel+meerweg massief (vul) 3000-9000 600-2100 2720 x 1530/3030 1922
200/1/6/4 M40 t/m 150 4.0 t/m 15 elektrisch+4-wiel+meerweg massief (vul) 3000-9000 600->2500 3280/4110 x 1570/4000 1966/2460
2005 M 40/45/50/60 EL 4.0/4.5/5.0/6.0 elektrisch+4-wiel+meerweg volrubber 3000-7500 1000->1800 3480 x 1980/2830 2080

IRION
EFY 20/25 2.0/2.5 elektrisch+4-wiel+4-weg massief (vul)/SE 3300-6500 800-2000 3170 x 1650-2850 1758-2125
EFY 30/35 3.0/3.5 elektrisch+4-wiel+4-weg massief (vul)/SE 3300-6500 800-2000 3170 x 1650-2850 1758-2125
EFY 40/45 4.0/4.5 elektrisch+4-wiel+4-weg massief (vul)/SE 3300-6500 800-2000 3170 x 1650-2850 1758-2125

JUNGHEINRICH
ETVQ 20/25 2.0/2.5 elektrisch+4-wiel+meerweg massief (vul) 5000 690 1903 x 1720 1741

VOTEX-BISON
P 1504/2004/2504/3004 1.5/2.0/2.5/3.0 elektrisch+4-wiel+meerweg massief (vul) 3200-7500 600-1200 2800 x 1500-2100 1640
C 2504/3004/3504/4004 2.5/3.0/3.5/4.0 elektrisch+4-wiel+meerweg massief (vul) 4000-8500 800-2100 2600-3200 x 1750-3050 1930
V 4004/4504/5004/6004 4.0/4.5/5.0/6.0 elektrisch+4-wiel+meerweg massief (vul) 4000-8500 1000-2100 3400 x 2000-3100 2025
GG 3004/3504/4004/4504 3.0/3.5/4.0/4.5 elektrisch+4-wiel+meerweg massief (vul) 4000-6500 1000-2100 3600 x 2100-3200 2140
A 8004/10004/12004 8.0/10.0/12.0 elektrisch+4-wiel+meerweg massief (vul) 4000-8500 1200-2500 3650 x 2350-3650 2170

Importeur/leveranciers zijladers
Bakker Heftrucks, Purmerend (Irion), tel.: (0299) 42 90 66, www.bakkerheftrucks.com

Hencon, Ulft, tel.: (0315) 68 39 41, www.hencon.nl

Hendrion Transport Techniek, Alkmaar (Baumann + Dancer), 

tel.: (072) 541 45 00, www.hendrion.com

Hubtex, Tiel, tel.: (0344) 63 24 21, www.hubtex.com

Jungheinrich Nederland, Alphen aan den Rijn, tel.: (0172) 44 67 09, www.jungheinrich.nl

Mabo Lifting Nederland, Enkhuizen (Combilift*), tel.: (0228) 32 67 51, www.mabo-lifting.nl

Manitou Benelux, Apeldoorn (Jumbo), tel.: (055) 543 92 99, www.manitou.nl

Motrac Intern Transport, Apeldoorn (Linde), tel.: (055) 538 29 99, www.motrac.com

Ploegmakers, Oss (Lancer**), tel.: (0412) 63 85 78, www.ploegmakersoss.nl

Rijnmond Hefwerktuigen, Capelle aan den IJssel (Battioni & Pagani; BP), 

tel.: (010) 450 46 66, www.rijnmond-hefwerktuigen.nl

Saltrans, Rotterdam (Lancer**), tel.: (010) 462 58 77, www.saltrans.nl

Vogelenzang Techniek, Heteren (Votex-Bison + Fantuzzi), tel.: (026) 479 05 00,

www.vogelenzang.com

*Combilift: was voorheen Carco

** Lancer: was voorheen Steinbock-Boss; wordt in Zuid-Holland vertegenwoordigd door Saltrans 

en in de rest van Nederland door Ploegmaat

Technische specificaties vier- en meerweg zijladers


