Steeds in beweging

STEEDS IN BEWEGING

Toyota Li-Ion is het nieuwe gamma trucks voor magazijnen die langer
meegaan, minder energie verbruiken en minder kosten. Geen stilstand
of wachttijden meer, uw magazijn blijft steeds in beweging.
Bij Toyota Material Handling Europe zetten we ons in om uw kosten te verlagen. De unieke trucks van Toyota met
lithium-ionbatterij elimineren tal van beperkingen van conventionele technologie, voor een maximale productiviteit
met minimale kosten.
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Steeds in beweging

met Toyota Li-Ion

	Steeds in beweging

•	voor minder kosten
•	voor minder stilstand
•	met minder invloed op het milieu

Technologie op basis van lithium-ion in trucks is in volle ontwikkeling en biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte
van conventionele trucks met loodzuurbatterijen op het vlak van de operationele prestaties, levenscyclus, snel
opladen en onderhoud.
De duidelijk herkenbare felblauwe Li-Ion trucks van Toyota beperken het energieverbruik en de koolstofuitstoot
aanzienlijk. Bovendien zorgen ze ervoor dat er geen potentieel gevaarlijke metalen en gassen meer aanwezig
zijn op de werkvloer.
Vandaar onze slogan 'Steeds in beweging': om de kosten te optimaliseren en stilstand te beperken met minder
invloed op het milieu.
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Steeds in beweging
voor minder kosten

Li-Ion trucks van Toyota vormen de nieuwe standaard voor efficiënte prestaties op de werkvloer, die op hun beurt
zorgen voor ongeëvenaarde besparingen op het vlak van kosten en energie.
Bij activiteiten met verschillende ploegen leidt zelfs het kleinste tijdverlies tot verlies aan inkomsten. Dankzij de
intelligente designfuncties van het Li-Ion gamma van Toyota behoren tal van typische dagelijkse vertragingen
definitief tot het verleden. Aangezien Toyota Li-Ion de productiviteit van de workflow aanzienlijk verbetert, is dit
een betere keuze met minder totale eigendomskosten.

Snelle ROI na ca. 1 jaar en 35%* lagere totale operationele kosten.
Li-Ion trucks van Toyota bieden een gemiddelde ROI van 1 jaar. Dat komt omdat het de trucks niet meer overladen
kunnen worden, wat de oorzaak is van 20% van het energieverlies bij conventionele elektrische trucks. Bovendien
is er geen extra batterij meer nodig en hebben de trucks nagenoeg geen onderhoud meer nodig, wat nog meer
kostenbesparingen oplevert. Al deze factoren dragen bij tot een gemiddelde jaarlijkse besparing van 2800 euro
per truck in vergelijking met conventionele trucks!
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35% lagere totale operationele kosten dankzij grote
besparingen op vlak van energie en uitrusting
€ 17.179
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Li-Ion
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*Voorbeeld is gebaseerd op een OSE 250 – 465 Ah loodzuurbatterij in vergelijking met 120 Ah li-ionbatterij, gebruik in 3 ploegen, li-ion met snellaadsysteem.
Magazijn met ~100 machines. Testperiode gedurende 24 maanden.
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Steeds in beweging
voor minder stilstand

De vele voordelen die het Li-Ion gamma van Toyota biedt, dragen bij tot
een aanzienlijke beperking van stilstand en de bijbehorende kosten,
terwijl uw magazijn 7 dagen op 7, 24 uur per dag blijft draaien.
Ten eerste duurt het slechts 1 uur om een Toyota Li-Ion truck volledig op te laden, in vergelijking met 6 tot 12 uur
voor conventionele batterijen, waardoor er veel minder stilstand is en er geen extra batterijen nodig zijn.
Bovendien hebben lithium-ionbatterijen een levensduur van ongeveer 5000 cycli, dubbel zo lang als
loodzuurbatterijen. Daarnaast presteren de trucks voor 100% gedurende de volledige ontladingscyclus en
kunnen ze op elk moment worden opgeladen. U kunt ze gewoon opladen tijdens pauzes en geen minuut aan
productiviteit verliezen. Ten slotte worden onderhoud en stilstand nog beperkt omdat er geen water moet worden
bijgevuld, wat meestal ongeveer 25 minuten per week in beslag neemt.
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100% PRESTATIES
100% PERFORMANCE
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Steeds in beweging
met minder invloed
op het milieu

De unieke blauwe kleur van Li-Ion trucks van Toyota staat niet alleen voor hun uitzonderlijke efficiëntie, maar
wijst ook op ons engagement voor meer duurzaamheid en gezondheid en veiligheid.

30% minder energie voor een kleinere koolstofvoetafdruk.
Li-Ion trucks van Toyota beperken het energieverbruik aanzienlijk doordat ze efficiënter werken en overladen niet
meer mogelijk is. Zo kunnen bestuurders in een magazijn hun koolstofvoetafdruk beperken en de strengere
regelgeving naleven die in vele landen van kracht wordt.

Geen gevaarlijke metalen meer in uw omgeving, en de onze.
Met lithium-ionbatterijen is er geen gevaar meer dat lood en gassen lekken tijdens de laadfase. Dit zorgt niet
alleen voor een veiligere werkomgeving, maar levert ook besparingen op, aangezien er geen ventilatie meer
nodig is in de laadruimte. Bovendien zijn de batterijen ook veel milieuvriendelijker om te vernietigen.
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Tot 30% minder energiekosten

GEEN GEVAARLIJKE
MATERIALEN

9

Betere prestaties
voor toepassingen en
activiteiten in ploegen
Het gamma Li-Ion trucks van Toyota is perfect voor hoge productiviteit, activiteiten in
verschillende ploegen in de logistieke sector, dagelijks goederentransport en
productievestigingen.
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Nieuw:

Toyota Li-Ion gamma
BT Levio
machinale pallettruck
W-serie
● 2t
● 100/150 Ah
Ook verkrijgbaar met bestuurdersplatform.
Minder Ah nodig dankzij de snelle laadcapaciteiten
op elk moment.

BT Levio
machinale pallettruck
P-serie
● 2t
● 100/150 Ah
Met bestuurdersplatform.
Minder Ah nodig dankzij de snelle laadcapaciteiten
op elk moment.

BT Levio
machinale pallettruck
P-serie
● 2,4 t
● 200/300 Ah
Met bestuurdersplatform.
Minder Ah nodig dankzij de snelle laadcapaciteiten
op elk moment.

BT Optio
truck voor orderverzameling
L-serie
● 2,5 t
● 100/200/300 Ah
Ook verkrijgbaar met heffend bestuurdersplatform.
Minder Ah nodig dankzij de snelle laadcapaciteiten
op elk moment.
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brochure. Sommige foto's werden met de computer aangepast. September 2012.
TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE BEHEERT DE MERKEN TOYOTA EN BT MATERIALS HANDLING IN EUROPA.

