
MOTORDRIVNA LYFTTRUCKAR
1,5 - 5,5 ton

DP20-35N3/GP15-35(C)N, DP/GP40-55(C)N3

PRESTANDA  
UTAN KOMPROMISSER



Cat®  Lift Trucks är en av de främsta tillverkarna 
av materialhanteringsfordon, inklusive en serie 
motordrivna lyfttruckar som täcker in alla uppgifter 
– även i de svåraste omgivningarna. Stilrena, hållbara 
och välkonstruerade, men ändå kostnadseffektiva och 
kapacitetsstarka, med ett återförsäljarnätverk som levererar 
lokal support och garanterar många års problemfri drift.

Dieselmodellerna har tillräcklig effekt för att klara svåra 
utomhusförhållanden och krävande arbetspass, medan 
gasolmodellerna är tillräckligt flexibla för såväl inomhus- som 
utomhusbruk. 
Den senaste serien motordrivna truckar (från 1,5 till 5,5 ton) 
har även flera nya funktioner som gör dem mer tillförlitliga, 
billigare att köra, lättare att underhålla och enklare att 
använda, vilket innebär större produktivitet – och bättre 
lönsamhet – för dig.

     

DP20N3 2000 500 1600 4

DP25N3 2500 500 1600 4

DP30N3 3000 500 1700 4

DP35N3 3500 500 1700 4

DP40N3 4000 500 1850 8

DP45N3 4500 500 2000 8

DP50CN3 5000 500 2000 8

DP50N3 5000 600 2150 8

DP55N3 5500 600 2150 8

DIESELMODELLER

MODELL KAPACITET LAST HJULBAS SIDA 
 (kg) CENTRUM  

     

GP15N 1500 500 1400 12

GP18N 1750 500 1400 12

GP20CN 2000 500 1400 12

GP20N 2000 500 1600 12

GP25N 2500 500 1600 12

GP30N 3000 500 1700 12

GP35N 3500 500 1700 12

GP40N3 4000 500 1850 13

GP45N3 4500 500 2000 13

GP50CN3 5000 500 2000 13

GP50N3 5000 600 2150 13

GP55N3 5500 600 2150 13

GASOLMODELLER

MODELL KAPACITET LAST HJULBAS SIDA
 (kg) CENTRUM  

DEN BÄSTA 
TRUCKEN FÖR 
VARJE UPPGIFT…
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FLER FUNKTIONER, MER 
EXTRAUTRUSTNING…

Avancerad motordriftsteknik erbjuder 
de prestanda som krävs för att 
uppfylla kraven inom moderna företag.
Varje truck har lättmanövrerade 
funktioner som är gemensamma för 
varje lyfttruck från Cat, och diverse 
extrautrustning som låter dig välja det 
utförande som passar dina behov bäst.

STANDARDFUNKTIONER

• Ergonomiska och bekväma förarplatser 
för en mycket produktiv arbetsmiljö.

• Enkel på-/avstigning. Låg steghöjd.
• Gott om utrymme för fötter och ben.
• Ställbart fullt fjädrande säte och 

ställbar ratt.
• Skyddstak och stativ som ger optimal 

sikt framåt och uppåt.
• Helt flytande kraftöverföring på 

robusta gummifästen ger låg ljudnivå 
och låga vibrationer.

• “Självgenererande” bromsar ger exakt 
bromsning med minimalt pedaltryck.

• Ergonomiskt placerade spakar och 
pedaler.

• Hög hållkapacitet.

INNEHÅLL SIDA

1,5–3,5 TON  4
SLITSTARK, ÄNDAMÅLSENLIG, ROBUST

4,0–5,5 TON 8
PRESTANDA UTAN KOMPROMISSER

KOMFORT I ALLA MILJÖER 12
FABRIKSMONTERAD HYTT

HÖGKLASSIGA KOMPONENTER, 14
EXTREMT LÄTTA ATT SERVA...

ETT NAMN DU KAN LITA PÅ... 15



Med många olika lastkapaciteter, 
ramtyper, mastkonstruktioner och 
motorstorlekar att välja på kan du vara 
säker på att hitta den perfekta 
maskinen för dina behov.

Truckarna är idealiska för industribruk och 
har mycket hög drivkraft på lutande eller 
hala ytor, med halvmassiva eller 
pneumatiska däck som ger utmärkt komfort 
för föraren.

Ett inbyggt varningssystem och enkla 
underhållsrutiner gör det lätt att hålla 
trucken i drift och håller utgifterna nere.

Det finns många olika typer av 
extrautrustning som gör att du kan anpassa 
din Cat-truck efter uppgiften. Ett exempel 
är det dubbla luftfiltret som ger ökat skydd 
för motorn i dammiga omgivningar som 
kvarnar och tegelbruk, och trucken kan 
även fås med lyftöglor som kan användas 
för att lyfta upp hela trucken på ett fartyg i 
en hamn eller på en lastbil vid transport.

DP-modellerna har kraftiga, pålitliga och 
lättservade dieselmotorer av industrityp 
med låga utsläpp och låg 
bränsleförbrukning. Vår senaste Steg 
V-dieselmotor med sin avancerade 
avgasteknik uppfyller stränga EU-krav.

GP-modellerna har motorer av typ  
GCT GK21E och GCT GK25E. Dessa 
beprövade, kraftfulla och rena gasolmotorer 
har trevägskatalysator med sluten krets och 
ger den effekt och det vridmoment som 
krävs när truckarna ska användas för 
krävande uppgifter inomhus och utomhus.

Våra mindre motordrivna truckar erbjuder en suverän kombination 
av kraft och prestanda och har dessutom fördelen med låg 
bränsleförbrukning, vilket gör dem lätta och ekonomiska att använda.

1,5 - 3,5 TON
SLITSTARK, 
ÄNDAMÅLSENLIG,  
ROBUST...

HÄMTA  
TYPBLAD

https://www.catlifttruck.com/downloads/dpgp15-35cn
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Dessa kompakta motordrivna truckar 
har fått ett namn som är synonymt med 
hållbarhet, oavsett uppgift.

Den stilrena exteriören innehåller en 
truck som är byggd för att hålla. Det höga 
luftintaget, den kraftiga fläktkylningen 
och de förbättrade dammfiltren ser till att 
dessa fordon tillhör de mest tillförlitliga på 
marknaden.

Lägg till beprövade, ergonomiska 
funktioner som hydrauliska reglage 
med fingertoppsmanövrering så har du 
verktyg som fortsätter ge dig utdelning på 
investeringen gång på gång.

1,5 - 3,5 TON

STANDARDFUNKTIONER
• Inbjudande förarutrymme med utmärkt sikt runt om.
• Kraftfulla, tillförlitliga och lättservade motorer med låga utsläpp och låg 

bränsleförbrukning.
• VCM-modulen (fordonets styrmodul) hanterar olika truck- och förarfunktioner 

som underlättar felsökning så att du lätt kan lokalisera eventuella problem.
• Dubbla cyklonluftfilter med högt luftintag minskar underhållsbehovet.
• Powershift-växellådor som är enkla att använda och serva.
• Hydrostatisk styrning ger ökad produktivitet.
• LCD-displayen ger omfattande information om truckens drift- och 

servicetillstånd. Den visar också servicetillståndet så att du kan undvika 
oväntade stopp och kostnader på grund av oförberedd service och underhåll.

• Närvarosystem (PDS - Presence Detection System) förhindrar körning om föraren 
inte sitter på förarsätet.

• Lysdioderna i de främre arbetslamporna och främre/bakre kombinationsljus 
sänker energiförbrukningen och underhållskostnaderna.

• Bromssystem av biltyp, självladdande och självjusterande.
• Dubbelverkande parkeringsbroms med ljudlarm.
• Katalysator som minskar avgasutsläppen.

EXTRAUTRUSTNING
• Hydrauliska fingertoppsreglage monterade på helt ställbart armstöd ger optimal 

lasthantering och smidig manövrering.
• Deluxehytt.
• Många olika stativ.
• Hydraulventiler och rör för manövrering av extrautrustning/redskap.
• Högt placerat avgasrör.
• Extra kylfunktioner som kylvätskevarning, kylare med igensättningsskydd och 

dammavvisande nät som är lätt att rengöra, och som klarar dammiga och 
smutsiga arbetsuppgifter.

• Kan fås med olika däckalternativ som t.ex. pneumatiska däck för specialytor 
och dubbla däck för ännu bättre kapacitet eller lägre marktryck.

• Extrautrustning för drivsystemet, t.ex. drivaxelskydd, temperaturvarning för 
momentomvandlare och särskilda dammskyddande breathers.

HÄMTA  
TYPBLAD

https://www.catlifttruck.com/downloads/dpgp15-35cn
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Dessa större motordrivna truckar är konstruerade för tunga 
uppgifter och är det naturliga valet för arbeten i hamnar och 
på byggarbetsplatser, vid frakt samt inom metallindustri och 
tegelbruk. Med exceptionell uthållighet och styrka kan de 
lätt klara av de mest krävande och tunga lasterna, även vid 
körning med full kapacitet.

4,0 - 5,5 TON

På de dieseldrivna modellerna 
tillåter den elektroniskt styrda 
steg V-motorn med 
bränslefördelningsrör varje 
cylinder att arbeta med optimal 
effektivitet oavsett belastning och 
hastighet. Det bidrar även till 
truckens mycket låga buller, 
vibrationer, utsläpp och 
bränsleförbrukning.

Den roterande bränslepumpen 
möjliggör enkelt underhåll samtidigt 
som motorn skyddas.

GP40-GP55N-modellerna har 
gasolmotor typ GCT GK45 med 
standardkatalysator som ger goda 
prestanda, utmärkt bränsleekonomi 
och låga utsläpp – och inte minst låg 
ljudnivå och låga vibrationer.

De kompakta och mjuka linjerna hos 
alla modeller gör dem 
lättmanövrerade på  begränsade ytor 
samtidigt som du får god sikt. Dessa 
truckar har dessutom massor av 
extrautrustning som gör att du kan 
anpassa varje enskild truck efter dina 
egna arbetskrav.

HÄMTA  
TYPBLAD

https://www.catlifttruck.com/downloads/dp40-55cnb-gp40-55cn
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PRESTANDA UTAN 
KOMPROMISSER



4,0 - 5,5 TON

Robusta funktioner och kompromisslös kvalitet för att uppfylla 
produktivitetsutmaningar i krävande miljöer.

STANDARDFUNKTIONER
• Väl ansedda, marknadsbeprövade industriella steg V- och LPG-motorer ger utmärkt prestanda.
• Kraftöverföring med flytande upphängning, två hastigheter framåt och en bakåt, hög 

lutningskapacitet och körhastighet.
• LCD-displayen visar många olika funktioner och indikatorer som visar alla säkerhetsfunktioner. 

Displayen indikerar också servicetillståndet för att undvika oväntade stopp och kostnader på 
grund av oförberedd service och underhåll.

• Specialplacerat luftintagssystem ger längre livslängd för luftintagsfiltren och minskar 
underhållsbehovet.

• PDS+ (Presence Detection System – avkänningssystem för föraren) kopplar från drivning och 
hydraulik när föraren inte sitter i förarsätet.

• Handtag med signalhornsknapp monterat baktill på skyddstaket ökar säkerheten och bidrar 
samtidigt till att minska ryggbelastning och trötthet vid upprepad backning.

• Lysdioderna i de främre arbetslamporna och främre/bakre kombinationsljus sänker 
energiförbrukningen och underhållskostnaderna.

• Ställbar ratt ger bekväm körställning för föraren, oavsett kroppsform.
• Bromssystem av biltyp, självladdande och självjusterande.
• Katalysator som minskar avgasutsläppen ytterligare (endast i GP-modellerna).

EXTRAUTRUSTNING
• Hydrauliska fingertoppsreglage monterade på helt ställbart armstöd ger optimal lasthantering och 

smidig manövrering.
• Deluxehytt.
• Hydraulventiler och rör för manövrering av extrautrustning/redskap.
• Luftintag med förrenare som tillval, för att anpassa trucken till krävande arbetsuppgifter.
• Högt placerat avgasrör, katalysator och gnistsläckare finns som tillval.
• Kylvätskevarning, kylare med igensättningsskydd och dammavvisande nät som är lätt att 

rengöra finns som tillval för dammiga och smutsiga arbetsuppgifter.
• Däckalternativ: Halvmassiva, pneumatiska och dubbla däck för ännu bättre kapacitet eller lägre 

marktryck.
• Pro-Shift-växellådan har skydd mot missbruk och manipulering.
• Oljekylda våta skivbromsar med lågt underhållsbehov.

HÄMTA  
TYPBLAD

https://www.catlifttruck.com/downloads/dp40-55cnb-gp40-55cn
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Trots att de större modellerna är tillräck-
ligt robusta för de allra mest krävande 
uppgifterna känns de som mindre truckar, 
vilket gör dem lättare att köra och mer 
effektiva på arbetsplatsen.

En liten ratt, ett hydrostatiskt styrsystem, 
enkla hydraulreglage och  lättmanövrerade 
bromsar ger en ansträngninsfri körning och 
låter föraren koncentrera sig på sitt arbete.



KOMFORT I ALLA MILJÖER
FABRIKSMONTERAD  
HYTT

HYTTPANELENS FUNKTIONER  
 
• Framruta av laminerat glas med vindrutetorkare/spolare med 

två hastigheter och takskydd.

•  Bakruta av härdat glas med vindrutetorkare/spolare.

•  Låsbara ståldörrar med ett skjutfönster i varje dörr. Dörrarna 
är helt fodrade och takpanelen är täckt för ännu bättre 
isolering.

•  Integrerat värmesystem.

•  Förberedd för ljud (antenn och kablar).

Välj till en fabriksmonterad hytt för att hålla operatörerna bekväma och 
produktiva i alla väder, utan att kompromissa med sikten. Den kombinerar form 
och funktion och har designats så att trucken ska kunna prestera i de extremaste 
temperaturerna och i blöta förhållanden.
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ÖVERLÄGSNA 
KOMPONENTER, EXTREMT 
LÄTTA ATT SERVA...
Noggrant utvalda komponenter med hög kvalitet och 
detaljarbete vid konstruktionen av varje enskild komponent 
gör Cat-truckarna till de mest hållbara truckar som finns på 
marknaden – men varje fordon måste servas på rätt sätt för 
att kunna ge flera års oavbruten användning.

Det är därför vi har varit noga med att 
ta fram truckar som kan servas enkelt 
och snabbt.

Alla väsentliga delar går lätt att 
komma åt, motorhuv och golvplattor 
kan avlägsnas enkelt så att du 
kan följa rutinkontroller och icke 
schemalagt underhåll..

Alla servicekontrollpunkter kan 
lokaliseras enkelt. Detta är en 
egenskap som ofta förbises av ägarna, 
men det är något som gör våra truckar 
så erkända för sin produktivitet och 
sina låga driftskostnader.

Funktioner som förbättrar 
effektiviteten vid service och 
reparation 
• Omfattande instrumentpanel
• Kylsystem med hög kapacitet ser till 

att motorn hålls sval och håller länge.
• Den hydrostatiska styraxeln har 

bara ett fåtal rörliga delar för lång 
livslängd.

• Högt placerat luftintag drar in 
renare luft och förlänger filtrets 
underhållsintervall.

• Utbytbara delar innebär mindre 
behov av att hålla reservdelar i lager, 
och därmed lägre lagerkostnader.

• Oljepumpar med hög kapacitet ger 
ökad smörjning och kylning som 
skyddar komponenterna.
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Ända sedan 1960-talet har vi tillverkat 
lyfttruckar som konstruerats för att 
hålla och ge höga prestanda i några av 
de tuffaste miljöerna i världen.

Idag har vi värdefulla varumärken 
som står för ett komplett sortiment 
av robusta, hållbara och lättservade 
lyfttruckar och varulagerutrustning.

Tillsammans med vårt nätverk av 
återförsäljare är vi starkt engagerade 
i att erbjuda våra kunder kompletta 
materialhanteringslösningar och 
kostnadseffektiva maskiner. Vår tillgång 
på lagerdelar överstiger 95 % – det är 
det högsta värdet i branschen och vi 
har dessutom online-tillgång till våra 
övriga centrala avdelningar i USA, 
Singapore och Japan så att vi kan 
erbjuda en genuint global tjänst.

Vi erbjuder många olika garantier och 
serviceavtal som skräddarsytts för 
dina specifika behov. Cat Lift Trucks-
utbildade servicetekniker kan göra 
snabba och effektiva insatser vid behov, 
för att hålla materialhanteringen smidig 
och lönsam.

För att hjälpa till att sprida kostnaden 
för ägande erbjuder vi också många 
olika finansierings- och hyralternativ.  

För kunder som arbetar internationellt 
har Cat Lift Trucks ett globalt nätverk 
för internationell försäljning och 
internationella tjänster via en enda 
kontaktpunkt.

Du är välkommen att kontakta Cat Lift 
Trucks, din samarbetspartner inom 
materialhantering, om du vill veta mer 
om kostnadseffektiva lösningar eller 
lokalisera närmaste återförsäljare.

ETT NAMN DU  
KAN LITA PÅ...
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oavsett vilken materialhanteringsutrustning  
du behöver, så är Cat Truckars globala 
återförsäljarnätverk utrustade att  
tillhandahålla lösningen.

Vår ständiga investering i att välja, utveckla och 
stödja vårt återförsäljningsnätverk garanterar inte 
bara den bästa utrustningen utan även den bästa 
service, råd och stöd i branschen.

TITTA  
PÅ VIDEOR

HÄMTA 
VÅR APP

https://www.catlifttruck.com/videos
https://www.catlifttruck.com/APP

