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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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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.

SteedS in beweging 
met toyota Li-ion

  SteedS in beweging

•  voor minder kosten

•  voor minder stiLstand

•  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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SteedS in beweging 
voor minder kosten

35% Lagere ToTaLe operaTioneLe kosTen dankzij groTe 
besparingen op vLak van energie en uiTrusTing

*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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Li-ion

Loodzuur

machine batterij arbeid en uitrusting vermogen

€ 11.485

€ 17.179
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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.

SteedS in beweging 
voor minder stiLstand
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100% PERFORMANCE
THROUGHOUT 

DISCHARGE CYCLE
ZERO

MAINTENANCE

ON-THE-GO
FAST CHARGING

UP TO 5000
CYCLES

100% prestaties 
doorheen de 

ONTLADINGSCYCLUS
Geen 

ONDERHOUD

tot 
5000 CYCLI

op eLk moment 
SNEL OPLADEN
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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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SteedS in beweging 
met minder invLoed 
op het miLieu

ToT 30% minder energiekosTen

Geen GevaarLiJke 
MATERIALEN
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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.



11

nieuw: 
toyota Li-ion Gamma

bT Levio 
machinaLe paLLeTTruck

p-serie
● 2 t
● 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 Levio 
machinaLe paLLeTTruck

w-serie
● 2 t
● 100/150 Ah

ook verkrijgbaar 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.



TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE BEHEERT DE MERKEN TOYOTA EN BT MATERIALS HANDLING IN EUROPA.
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