Innovatief Logistic Concept

Electr 1

ELECTRIC LIFTBOXX

Abbildung 1Electrische LiftBoxx met square Boxx
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The smartest ELECTRIC distribution
truck in the world

Abbildung 2T BOXX

Efficiënt in snel laden en lossen op korte afstanden

Het LiftBoxx-voertuigconcept is ontwikkeld om de meest uiteenlopende logistieke
vereisten efficiënt en veilig te dekken en te implementeren.De LiftBoxx is verkrijgbaar in
verschillende versies om te voldoen aan de individuele behoeften van de klant.Met het
unieke verlagings- / hefsysteem wordt het laden en lossen van goederen,
Pallets, trolleys, ect. een makkie.
In vergelijking met andere hefsystemen
het LiftBoxx verlagings- / hefsysteem is veiliger,

www.liftboxx.com

omdat het gehele laadgebied
evenwijdig aan de grond wordt
neergelaten / opgetild.
Het LiftBoxx-voertuigconcept wordt
op veel verschillende gebieden
gebruikt.
Bouwsector voor alle soorten
transporten,
Afvalverwijdering en recycling,
ziekenhuislogistiek,
Autodistributie, wasserijlogistiek voor hotels, schoonmaakbedrijven en nog veel meer.

Hoog Laadvermogen
De LiftBoxx wordt geleverd met 3.500 kg, 5.000 kg en 6.600 kg totaalgewicht.
De laadboxxen zijn beschikbaar als open- gekoeld of gesloten versies.
Door de lichtgewichtconstructies worden hoge netto laadvermogens gehaald.

Automatische 20 polige stekker verbinding
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De verlaagde laadvloer is super laag en met een bijbehorende Safety Fingers heeft dit
een zeer vlakke toegangshoek tot gevolg voor Palletwagen, trolleys of mobiele
apparaten (Tractormaaiers, Renigingsmachines vitrines,ect.)

Safety Fingers
De safety Fingers zijn ontworpen om
voet afknelling te voorkomen en een
systeem te hebben dat de onevenheid
in de bestrating opvangt

Wisselsysteem
De LiftBoxx is standaard voorzien van een wisselsysteem.Hierdoor kunnen afwisselend
verschillende boxxen worden gebruikt
Alle boxxen worden vervoerd met slechts een enkele auto. Met het veranderings
systeemconcept worden kosten bespaard, omdat niet meerdere complete voertuigen
moeten worden gekocht.
Bovendien zullen verdere kostenbesparingen worden gemaakt bereikt door het
praktische applicatie- en logistieke procesgeen wachttijden voor laadkleppen
bijvoorbeeld.
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De boxx is
eenvoudig aan te
koppelen en los te
koppelen.
Omdat het voertuig
een U-vormig chassis
heeft,
De Boxx is dan
precies in het
midden en met de
sensoren is het dan
alleen een
kleinigheid om de
Boxx in de juiste positie naar de hefarmen te brengen. Het systeem is zo ontworpen dat
het opnemen van verschillende boxxen geen probleem meer is. Ook verschillende
lengtes passen in 1 voertuig.

Ook te leveren met lift systeem voor dokhoogte tot 1.700 mm
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Boxx voor Last Miles gebruik

De boxx heeft een zelfdragende vloer met hoge stabiliteit. De structuur van de laadboxx
kan worden vervaardigd volgens de eisen van de klant.
Dit maakt de LiftBoxx extreem variabel en geschikt voor veel gebieden.

LiftBoxx beschikbaar met verschillende energiebronnen
Diesel - Benzine - Aardgas - LPG - Waterstofgas - Elektrisch

Bestuurderscabine, opties en accessoires
Het ontwerp van de LiftBoxx is gebouwd voor
voertuigen met voorwielaandrijving, waarbij het
U-vormige chassis aan de bestuurderscabine
wordt gemonteerd.
Het motorvermogen, opties en accessoires
kunnen net als bij de conventionele modellen
worden besteld.
Veel opties en accessoires zijn op voorraad voor uw LiftBoxx.Neem contact op met LiftBoxx
of vraag uw LiftBoxx-dealer voor meer informatie.
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Het Design

Het karakteristieke ontwerp van de cabine wordt verbeterd door externe delen van het
chassis en de boxx.
Het resultaat is dat het gehele LiftBoxx-voertuig er professioneler en representatiever
uitziet.
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4.000 Kg Glastransport

Ambulance voor Obese patienten

Afval transport parkeergarage van 1.950 mm
hoog

Afvaltransport
atienten

Machinen transport LiftBoxx

LiftBoxx-System 6.600 kg GVW

Last mile Transport

LiftBoxx verhuisboxx

www.liftboxx.com

LiftBoxx met CNG-Motor Natural Gas

Boxx met 1 Meter slide out

Mercedes
Sprinter
met
liftBoxx-System
Safety fingers
voor
voet
beveiliging
LiftBoxx met electrische aandrijving

Vuil container transport in garage 1.950 mm
Abfallbehälter in Tiefgarage transportieren

Afval transport Bibao Spanje

Abfallanlage für Bilbao (SP)

Paarden Boxx 2 paarden
MAN TGE/ VW Crafter met LiftBoxx-System
www.liftboxx.com

LiftBoxx basis MAN TGE / VW Crafter

LiftBoxx open Boxx

LiftBoxx

Totaalgew.

Laadverm.

Lengte laadvlak

Rijbewijs

Model

Gewicht

inkl. Boxx

Verschillende
lengte

Kategorie

XF 35-40

3.500 Kg

1.300 Kg

2.000 bis 4.000 mm

XF 50-40

5.000 Kg

2.800 Kg

2.000 bis 4.500 mm

C / C1

XF 65-40

6.600 Kg

4.100 Kg

2.000 bis 5.000 mm

C / C1
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Slim Logistic Concept
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Alle mogelijke Boxx-Afmetingen

Boxx-frame met uitschuif

Doorrij Boxx

Boxx hoogte van 3.200 mm
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Overzicht geleverde uitvoeringen
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Verschillende inwendige indelingen mogelijk

Blokkeersysteem voor Rollcontainer Hydropneumatische vering

Glasbokken

Open laadbakken
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Voorbeelden van personaliseren

The smartest distribution truck in the world
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Uitklapbare Boxx tot 18 mtr2 vloer oppervlak.
Mobiele studio voor Sky News

•
•
•
•
•
•
•
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Mobiele winkel
Mobiele bank
Mobiel uitzendbureau
Mobiel Politie Bureau
Mobiele studio
Mobilehome
Mobiele tandartsen praktijk etc.

Aangepast aan parkeergarages
Zakt door hydropneumatische
vering naar hoogte van 1.900 mm
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