
 

LIFTBOXX + LIFTBOXX ELECTRIC 
THE SMARTEST CITY DISTRIBUTION TRUCK



EFFICIËNT IN SNEL LADEN EN LOSSEN OP KORTE AFSTANDEN

Het LiftBoxx voertuigconcept is ontwikkeld om de meest 
uiteenlopende logistieke vereisten efficiënt en veilig 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. 
enorm vereenvoudigd.

In vergelijking met andere hefsystemen is het LiftBoxx 
verlagings- / hefsysteem veiliger, omdat het gehele  laadgebied 
evenwijdig aan de grond wordt neergelaten en opgetild. Het 
LiftBoxx voertuigconcept wordt op veel verschillende gebieden 
gebruikt. In de bouwsector, voor alle soorten transporten, 
afvalverwijdering, recycling, ziekenhuis-logistiek, autodistributie, 
wasserijlogistiek voor hotels, schoonmaakbedrijven en nog veel 
meer. De mogelijkheden zijn eindeloos.



 HOOG LAADVERMOGEN
De LiftBoxx wordt geleverd met 3.500kg, 5.000kg en 6.600kg 
totaalgewicht. De laadboxxen zijn beschikbaar als open, gekoeld 
of gesloten versies. Door de lichtgewicht constructies worden 
hoge netto laadvermogens gehaald. 

AUTOMATISCHE 20-POLIGE  
STEKKER VERBINDING

SAFETY FINGERS
De verlaagde laadvloer is super laag en met een bijbehorende 
Safety Fingers heeft dit een zeer vlakke toegangshoek tot 
gevolg. Ideaal voor een palletwagen, trolleys of mobiele 
apparaten zoals tractormaaiers, renigingsmachines of vitrines.  
De safety Fingers zijn ontworpen om afknelling van voeten te 
voorkomen en om een systeem te hebben dat de oneffenheden 
in de bestrating opvangt



De LiftBoxx is standaard voorzien van een wisselsysteem. 
Hierdoor kunnen afwisselend verschillende Boxxen worden 
gebruikt. Alle Boxxen kunnen worden opgepakt, afgezet en 
vervoerd met één enkele auto. Met dit concept worden kosten 
bespaard, omdat niet meerdere complete voertuigen moeten 
worden gekocht. Bovendien zullen verdere kostenbesparingen 
worden bereikt door een praktischer logistiek proces en een 
enorme tijdswinst omdat er niet bij ieder laad- en lospunt op een 
laadklep hoeft worden gewacht. 

WISSELSYSTEEM

De Boxx is eenvoudig aan- 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.



Een 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 vele toepassingen.

EXTREEM VARIABEL

Het ontwerp van de LiftBoxx is gebouwd voor verschillende 
voertuigen met voorwielaandrijving waarbij ons eigen U-vormige 
chassis direct aan de bestuurderscabine wordt gemonteerd. De 
cabine blijft origineel en kan in alle variaties van motorvermogen 
en met alle mogelijke opties en accessoires worden besteld. Ook 
in verschillende aandrijvingen. Zelfs elektrisch.

LIFTBOXX BESCHIKBAAR MET  
VERSCHILLENDE ENERGIEBRONNEN

DIESEL 
BENZINE 
AARDGAS 
LPG 
WATERSTOFGAS 
ELEKTRISCH



 
HET DESIGN
Het herkenbare en karakteristieke ontwerp van de cabine blijft 
behouden. Ongeacht welk basisvoertuig wordt gebruikt. Het 
ontwerp wordt verrijkt door onze externe delen van het chassis 
en de Boxx. Het resultaat is dat de gehele LiftBoxx een strak en 
representatief design volgt wat naadloos aansluit bij de cabine.



 
TOEPASSINGEN

Machine transport tot 3.800 kg T Boxx met groot volume Minipers container wagen Tot 4.000 kg container

LiftBoxx Docks laagste stand LiftBoxx Docks Rijstand LiftBoxx Docks tot 1.700 mm dock hoogte



 
TOEPASSINGEN

4.000kg Glastransport Ambulance voor obesitaspatiënten Afvaltransport Bilbao Spanje

Boxx voor twee paarden Vuilcontainer transport Boxx met 1 meter slide-out



 
TOEPASSINGEN

Open Boxx Beveiligingssysteem rolcontainer Beveiligingssysteem rolcontainer

Mobiele studio 17m² Boxx doorrijdbaar Kunststof design box



 
TOEPASSINGEN

Algemeen transport T-Boxx met groot volume Minipers containerwagen

LiftBoxx Algemeen transport LiftBoxx afgezet



 
TOEPASSINGEN
Mobiele tandarts praktijk/kantoor volledig zelf supporting aan en af te koppelen binnen 15 minuten



LiftBoxx Totaalgew. Laadverm. Lengte laadvlak Rijbewijs

Model Gewicht inkl. Boxx Verschillende lengte Categorie

XF 35-40 3.500 Kg 1.300 Kg 2.000 tot 4.000 mm    
B

XF 50-40 5.000 Kg 2.800 Kg 2.000 tot 4.500 mm C / C1

XF 65-40 6.600 Kg 4.100 Kg 2.000 tot 5.000 mm C / C1

MOGELIJKHEDEN



TECHNISCHE INFORMATIE
XF 65-45 XF 50-40 XF 35-40

GEWICHTEN Maximaal toegestane massa MTM / GVW (C & C1 rijbewijs) 
Vooras druk maximaal 
Achteras druk maximaal  
Max. nuttig laadvermogen (i.c.m. Open Container Boxx)

6.500 kg 
2.200 kg 
5.200 kg 
4.400 kg

5.000 kg 
2.200 kg 
2.800 kg 
2.200 kg

3.500 kg 
2.100 kg 
2.400 kg 
1.400 kg

AFMETINGEN Lengte laadvloer inwendig 
Breedte laadvloer tussen de wielen.   1.300-1.500                                              
Breedte T-Boxx boven het chassis.    2.000-2.200

4.500 mm 
1.700 mm 
2.400 mm

4.500 mm 
1.700 mm 
2.350 mm

4.000 mm 
1.700 mm 
2.400 mm

CHASSIS LiftBoxx™ chassis uit S700MC hoog sterkte staal 

WIELEN/BANDEN Voorwielen standaard Fiat Ducato Maxi 
Achterwielen voorzien van Iveco remsysteem

225/70x16” 
215/75x17,5”

225/70x16” 215/70x16”

VEREN Vooras standaard van basisvoertuig 
Achteras Hydro-pneumatisch geveerd middels olie en stikstof. 
Volledig elektronisch aangestuurd

ASSEN Achteras wordt voorzien van uniek hydropneumatisch 
knielsysteem

Vooras verzwaard 
uitgevoerd

Vooras verzwaard 
uitgevoerd

2 onafhankelijke 
LiftBoxx assen

REMMEN Origineel remsysteem met ABS, met flexibele remleiding Iveco Daily remmen

CONCERVERING Geheel thermisch verzinkt As onderdelen 
gespoten in kleur

As onderdelen 
gespoten in kleur

As onderdelen 
gepoedercoat

HYDRAULIEK Het hydraulisch systeem wordt gevoed door een 12 volts 
compactunit, voorzien van accumulatoren die de veerwerking 
activeren. Geheel elektronisch geregeld

REGISTRATIE Voertuigkeuring in overleg verzorgd Documenten voor 
keuring binnen EU 
standaard bijgeleverd

Documenten voor 
keuring  B/NL/D 
worden bijgeleverd 

Documenten voor 
keuring  B/NL/D 
worden bijgeleverd 

ZIJAFSCHERMING Zijbeplating LiftBoxx frame uit 1 stuk geannodiseerd aluminium 
per zijde

Kunststof spatborden Spatborden uit 
aluminium
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