
www.hubtex.com

DRAAGVERMOGENS TUSSEN 2 EN 7 TON
HEFHOOGTE TOT 7500 MM

ELEKTRISCHE 
MEERWEG 
HEFTRUCKS
  –  
ONVERSLAANBAAR 
WENDBAAR EN 
EFFICIËNT



Met de nieuwe FluX stelt HUBTEX de eerste generatie 
meerweg heftrucks voor, geschikt voor een gecombineerde 
binnen- en buitentoepassing. Het voertuig is bestemd 
zowel voor de handling van paletten als van lange materialen. 

De intelligente bediening, in combinatie met de meest 
recente elektromotoren en de gepatenteerde 
HX-meerwegbesturing, maken deze truck in zijn klasse 
onverslaanbaar wendbaar, efficiënt en comfortabel. 

Bijzondere kenmerken van de FluX zijn de compacte 
framelengte en de vaststaande mast. Daardoor is 
het toestel uitermate geschikt voor het laden en lossen 
van vrachtwagens. De cabine werd ontworpen voor 
maximale ergonomie en zicht rondom, dankzij compactere 
hefmasten en een geoptimaliseerd vorkenbord.

ONVERSLAANBAAR 
WENDBAAR
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Elektro meerweg 
heftrucks in detail

>> Draagvermogens tot 7,0 t

>> Compacte hefmast

>> Beste zicht rondom

>> Voor binnen en buiten

>> Gepatenteerde HX-meerwegsturing 
voor een unieke wendbaarheid 

>> Milieuvriendelijke en geluidsarme 
elektrische aandrijving

Apparaat FluX 20 FluX 30 FluX 40 FluX 70

Draagvermogen (t) 2,0 3,0 4,0 7,0

Hefhoogte (mm) tot 7500 tot 7500 tot 7500 tot 7500

Framelengte (mm) 1740 1850 1950 2500

Maatvoering aandrijfgedeelte (mm) 1700 1800 1900 2300

Frame 4-wiel 4-wiel 4-wiel 4-wiel

Banden Elastisch Elastisch Elastisch Elastisch

Batterijspanning (V) 48 48 48 80 

Cabine Dwars Dwars Dwars Dwars

3



De meest compacte versie 

in de FluX-reeks heeft een 

draagvermogen van 2000 kg.



Volumineuze lasten met laadvermogens 
van 2 tot 7 ton

>> Elektrische aandrijving

>> Gecombineerde binnen- en buiteninzet

>> Handling / transport / picking

>> Vrij rijdendM
AXI

4000 x 1000 mm
MIN. 7000 mm

MIN. 3700 mm

MAXI
4000 x 1000 mm

METZONDER

KLEINERE GANGBREEDTES DANKZIJ MEERWEG TOESTELLEN

Met de HUBTEX-heftruck met contragewicht kan er 
probleemloos in smalle gangpaden worden gereden. 
De afstand tussen de stellingen kan tot een minimum 
beperkt worden, waardoor er extra ruimte ontstaat 
voor bijkomende rekken of dragers. HUBTEX zorgt zo 
voor meer opslagcapaciteit en biedt daardoor een 
optimale benutting van de beschikbare opslagruimte.

TOT 100 % MEER OPSLAGRUIMTE

SNEL, VEILIG EN EFFICIËNT

GOEDERENSCHADE WORDT TOT EEN 
MINIMUM BEPERKT

Verhoogde opslagcapaciteiten – 
optimaal gebruik
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Optimaal en comfortabel uitgerust 
met de 

BESTUURDERSCABINE

De ruime cabine biedt de bestuurder het 
grootst mogelijke comfort en bewegingsvrijheid. 

Alle voertuiginformatie wordt overzichtelijk op 
het kleurendisplay van de meest recente 
generatie HIT3 (HUBTEX-informatieterminal) 
weergegeven. De HIT is op een verstelbare 
arm gemonteerd, zodat de bestuurder de 
stand individueel kan aanpassen. 
De bediening van alle hydraulische functies 
en de selectie van de rijrichting gebeurt 
standaard via de ergonomische multifunctionele 
joystick. 

De in de hoogte en neiging verstelbare 
stuurkolom en de luchtgeveerde zetel biedt 
de bestuurder bijkomend comfort.

HUBTEX-informatieterminal
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BATTERIJEN

Het passende batterijsysteem 
naargelang de toepassing. 
Standaard met een klassieke 
loodzuur-batterij, terwijl 
gebruikers met een hoge inzet 
van de voordelen van onze  
Li-Ion batterijen kunnen 
profiteren.

OPTIMAAL ZICHT RONDOM

Het unieke cabineconcept biedt een 
optimaal zicht rondom.

Door het wegvallen van een 
cabinekolom in combinatie met de 
nieuwe compacte constructie van 
de mast, verkrijgt de bestuurder een 
tot heden ongekend zicht. Dit geeft 
de chauffeur een optimaal overzicht 
over de machine.

Beste zicht rondom

De elektroaandrijving werkt 

geluidsarm en milieuvriendelijk.

De FluX is geschikt voor het transport en de 

handling van lange materialen en paletten.
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CHASSIS, AANDRIJVING 
EN BANDEN

De reeks is uitgerust met een 4-wiel-chassis 
met hydraulische niveaucompensatie om het 
rij- en stuurgedrag te optimaliseren.

Door het gebruik van de beproefde HUBTEX 
vierwielbesturing zijn grote stuurhoeken 
en kleine draaicirkels in alle rijrichtingen 
onbeperkt gegarandeerd.

Hierbij worden energie-efficiënte en 
performante wisselstroomaandrijvingen 
en -pompunits gebruikt.

Teneinde de FluX op de meest uiteenlopende 
vloeren te kunnen inzetten, bijvoorbeeld 
op asfalt- of klinkervloeren, zijn de 
toestellen standaard met elastische banden 
(EL) uitgerust.

Gepatenteerde HX-meerwegbesturing 

voor een unieke wendbaarheid

MEERWEG-
BESTURINGSSYSTEEM HX

Dankzij de gepatenteerde HX-meerwegbesturing 
kan de FluX zonder stilstand van langs- naar 
dwarsrichting wisselen. Dat reduceert de tijd 
voor het omschakelen van de wielen en biedt 
een optimale wendbaarheid.

Dit is zeer nuttig bij gebruik in vrije 
opslag met veel veranderingen van 
rijrichting, bij het laden en lossen van 
vrachtwagens en in blokstapeling.

De 4-wiel sturing biedt een grote 
stuurhoek en de kleinste draaicirkel. 
Een ander voordeel is de duidelijk 
gereduceerde wielslijtage omdat de 
rijrichtingwissel tijdens het rijden en 
niet tijdens stilstand gebeurt.
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Naast wendbaarheid, zijn ook de hoge 

rijsnelheden een bijzonder voordeel.



De 7-tons meerweg heftruck is aanzienlijk 

compacter dan vergelijkbare frontladers, 

vooral als het gaat om het manipuleren van 

ladingen met hoge lastzwaartepunten.



Compacte hefmast

VORKENBORDEN EN HEFMASTEN

Hefmasten en vorkenborden werden speciaal voor deze 
toestelreeks ontwikkeld.

Bij het ontwerp lag de focus op optimale zichtverhoudingen ten 
opzichte van de lading en de rijweg van het toestel. Het resultaat 
zijn zeer compacte hefmasten en geoptimaliseerde vorkenborden. 
Ze bieden een effectieve en stabiele bediening in het rek met een 
vaste mast en een vorkenbordneiging van +5/−5°.

Triplex 
MastSimplex 

Mast

Duplex Mast
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HUBTEX MASCHINENBAU GMBH & CO. KG · Industriepark West · Werner-von-Siemens-Str. 8 · 36041 Fulda, Germany 
Tel.: +49 661 8382-0 · Fax: +49 661 8382-120 · info@hubtex.com · www.hubtex.com

HUBTEX-VOERTUIGEN
E L E K T R I S C H E  M E E R W EG Z I J L A D E R S  >  D I E S E L- /G A S - V I E R W EG Z I J L A D E R S  >  M E E R W EG  H E F T R U C K S 
GL ASTRANSPORTSYSTEMEN > TRANSPORT VOERTUIGEN VOOR ZWARE L ASTEN > SCHUIFMASTZIJL ADERS 
S P EC I A L E  VO ER T U I G EN  >  T W EED EH A N D S -  EN  H U U R VO ER T U I G EN


