
De service die verleend wordt na verkoop is zowel vekrijgbaar bij uw dealer als 

bij het Doosan serviceteam zelf. Doosan bevoorraadt u met een volledig gedekte 

onderdelenlijst, zodat de beschikbaarheid van uw heftruck gemaximaliseerd wordt. 

  

Wanneer u een Doosan vorkheftruck bestelt, wordt de volledige ondersteuning 

erbij geleverd.

Het Doosan netwerk start bij uw lokale dealer en omvat een internationaal team 

dat klaar staat om aan uw noden te voldoen.  

Bewezen kwaliteit,  
 uitstekende ondersteuning,  
  een betrouwbare partner.

GX-Series  
Heftrucks met verbrandingsmotor
G20G / G25G / G30G

D20G / D25G / D30G

1,5 tot 3,0 ton

R

DISTRIBUTEUR

EUDG30G-160329v2NL (Maart 2015)   

Producten en specificaties zijn voorbehouden aan verbetering en verandering zonder 

voorafgaande kennisgeving.

D20G / D25G / D30G 
2 000kg  2 500kg  3 000kg

Diesel, pneumatische banden

G20G / G25G / G30G 
2 000kg  2 500kg  3 000kg

LPG, pneumatische banden

■ Beschikbare opties ● : Standaard    ○ : Optioneel

Opmerking:  
Deze lijst is gebaseerd op fabrieksgegevens. Standaard of optionele opties kunnen variëren van land tot land.

G20/25/30G D20/25/30G

Brandstoftankdop met sleutel ○ ○

Precleaner ○ ○

Verticale uitlaat ○ ○

Katalystische geluidsdemper         non-cert.: niet beschikbaar

            Tier-3: ●
n/a

Modulaire scabines ○ ○

Swingout LP MTG ○ n/a

Swingdown LP MTG ○ n/a

Lift, Tilt Locking hydraulische ventielblok ○ ○

Achteruitrijhandgreep met claxon ○ ○

Geïntegreerde zijverschuiver ○ ○

Hook-on zijverschuiver ○ ○

Vorkenversteller ○ ○
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Maximaliseer uw productiviteit met 
Doosan heftrucks!
Onze nieuwe GX Series verhogen uw productiviteit en verlagen uw 

operationele kosten:
 Krachtige 3,0 liter dieselmotor of 2,4 liter LPG-motor  

 Voordelige trommelremmen

 Efficiënte dubbele luchtfilter  

 Betrouwbare Powershift-transmissie

De GX Series draagt het bestuurderscomfort hoog in het vaandel. Eenvoudige en krachtige heftrucks, ontworpen met een focus 
op onderhoudsvriendelijkheid.

Het doel van Doosan is uw materiaalbehandeling zo vlot en efficient mogelijk te laten 

verlopen. De duurzaamheid en betrouwbaarheid van onze machines zullen voor een hogere 

beschikbaarheid zorgen alsook de totale onderhoudskost minimaliseren.

Ergonomisch bestuurderscompartiment
Het ruime bestuurderscompartiment is ontworpen voor uw comfort. 
De ergonomisch geplaatste voetpedalen, de traploos verstelbare 
stuurkolom en zetel laten de bestuurder toe de optimale 
werkpositie te vinden.

Een eenvoudig en compact design voor gemakkelijk onderhoud
In het design van Doosan heftrucks staat de gebruiker centraal. De  
aandrijflijn en het betrouwbare hydraulische systeem vereenvoudigen 
onderhoud, besparen tijd en verminderen kosten.

Dubbele luchtfilter
De dubbele luchtfilter met grote capaciteit is ontworpen om 
onderhoudsintervallen te verlengen. Hij zorgt voor zuivere en koele lucht 
in het inlaatsysteem van de motor.

3,0L Dieselmotor (4TNE94L) 
Deze 3,0 liter dieselmotor biedt uitstekende prestaties. De speciaal 
geoptimaliseerde motor is ontworpen met geavanceerde computertechnieken 
om lage geluidsniveaus te halen en de voorverbrandingskamer, de BOSCH VE 
injectiepomp en injectoren garanderen lage emissiewaarden. 
De 4TNE94L dieselmotor voldoet aan alle Euro Stage 3A emissienormen.

G424P(E) LPG-motor

Deze motor ontwikkelt een hoger koppel en hogere prestaties.
De motor is voorzien van hydraulische klepstoters die een onderhoudsvrije 
kleppenaandrijving bieden voor de volledige levensduur van de motor.

Transmissie voor intensief gebruik

De transmissie voor intensief gebruik bevat een 1-versnellings electrische 
transmissie en maakt gebruik van een 4-pins differentieel om een hoog 
koppel over te dragen naar de  aandrijfwielen. 

Geoptimaliseerd controlepaneel
Door middel van een overzichtelijke motortemperatuurmeter, 
olietemperatuurmeter, brandstofmeter en urenteller wordt de bestuurder 
ten alle tijde op de hoogte gehouden.
Bij eventueel gevaar gaat een rood waarschuwingslampje branden.

Nieuwe opstapplaten
De vernieuwde opstapplaten, gecombineerd met een handgreep geplaatst op 
de beschermkap, laten de bestuurder toe makkelijk op en af te stappen.

Luxe afverende zetel (in optie)
Deze zetel verhoogt het comfort en minimaliseert de vermoeidheid van de 
bestuurder.

Operator Sensing System (OSS)

•	 Waarschuwingssignaal wanneer de bestuurder de zetel verlaat zonder 
de handrem aangehaald te hebben.

•	 Een waarschuwingslampje gaat gedurende 10 seconden branden 
wanneer de veiligheidsgordel niet aangegespt is. 

•	  Neutrale versnelling functie: wanneer de motor draait en de zetel 
verlaten wordt, wordt de motor automatisch in neutraal gezet.

Het ruime bestuurderscompartiment, de ergonomisch ontworpen controlehendels en vele andere 

opties zullen de productiviteit en de gebruiksvriendelijkheid van onze machines verhogen.


