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FBN Edia-EX Series 

 

Elektrische 4-wiel vorkheftrucks, volrubber banden 

2.5 - 3.5  ton 

Top eigenschappen; 

 Sensitive Drive System (SDS zorgt voor vloeiende start- en stopbewegingen, verhoogt de wendbaarheid 

en past zich aan de snelheid van de voetbewegingen van de bestuurder aan. 

 Wendbaar in krappe ruimten de achteras heeft een stuurhoek van maar liefst 100°, met dubbele 

aandrijvingsmotoren voor direct, soepel draaien op de plek en geen “startschok”. 

 Aanraakgevoelige vingertipbediening- natuurlijk gevoel, veerbelaste reactie: licht indrukken voor een nog 

gevoeligere bediening. 

 Intelligente bochtenregeling detecteert de hoek van een bocht en verlaagt vroegtijdig de snelheid van de 

manoeuvre voor maximale stabiliteit en een nauwkeurig, positief stuurgedrag. 

 Perfect gebalanceerde besturing en een stuurwiel met een perfecte maat met een lichte maar stevige 

greep bieden zelfvertrouwen en manoeuvreerbaarheid bij elke snelheid. 

 Afgesloten, natte remschijven zijn beschermd tegen weersinvloeden en zijn bijna onderhoudsvrij. 

 Gloednieuwe F2-knop eenvoudige duimbediening omvat tweemaal zoveel bedieningsfuncties - zonder uw 

ogen van de lading te nemen. Tot de opties behoren klemuitschakeling en automatische vlakstelling van 

de vorken. 

 Nauwkeurig kantelen en horizontaal verplaatsen gemakkelijke, zuivere bediening maken belangrijke en 

moeilijke bewegingen sneller en veiliger 

 Extra grote instaptrede voor veilig, slipvast in- en uitstappen - ongeacht het schoeisel. 

 

Remmen; 

 Afgesloten, natte remschijven zijn beschermd tegen weersinvloeden en zijn bijna onderhoudsvrij. 

 Automatische parkeerrem met hellingrem stopt de heftruck automatisch bij het los laten van de rijpedaal 

en voorkomt wegrollen op hellingen - gebruik van hendel of schakelaar is verleden tijd. 

 

Aandrijving; 

 Sensitive Drive System (SDS zorgt voor vloeiende start- en stopbewegingen, verhoogt de wendbaarheid 

en past zich aan de snelheid van de voetbewegingen van de bestuurder aan. 

 Intelligente bochtenregeling detecteert de hoek van een bocht en verlaagt vroegtijdig de snelheid van de 

manoeuvre voor maximale stabiliteit en een nauwkeurig, positief stuurgedrag. 

 ECO-modus zorgt voor een natuurlijke, soepele bediening met een optimaal energieverbruik; ideaal voor 

lange ploegendiensten en het opleiden van nieuwe en parttimegebruikers. 

 PRO-modus zorgt voor maximale prestatieparameters, zodat meer ervaren bestuurders volledige controle 

hebben in intensieve situaties. 

 Een onderhoudsmonteur kan de aanpasbare instellingen op maat afstemmen op elke gegeven 

toepassing, scenario of behoefte. 

 

http://www.lima-group.nl/
http://www.lima-group.nl/
mailto:INFO@LIMA-GROUP.NL
http://www.lima-group.nl/
http://www.intrans.nl/


 

 
 

ITTERVOORT – BUDEL – WAALWIJK 
 

 
 

 
SLUISWEG 21 
5145 PE WAALWIJK 
 
T.: +31(0)88 546 20 00 
 
INFO@LIMA-GROUP.NL 
WWW.LIMA-GROUP.NL 
 

 
 
K.V.K. NR. 141 177 74 
BTW NR. NL 8208.87.481.B01 
 
IBAN: NL28RABO0166967009 
BIC: RABONL2U 
 

 

 

 

 

Elektronica en besturingssystemen; 

 Ongekunsteld componentontwerp zorgvuldig ontwikkeld voor een snelle, gemakkelijke toegang, kortere 

uitvaltijden en verlaging van de kosten voor routinewerkzaamheden. 

 Afgedichte stekkers verlagen de onderhouds- en reparatiebehoefte. 

 

Hydraulisch systeem; 

 Nauwkeurig kantelen en horizontaal verplaatsen gemakkelijke, zuivere bediening maken belangrijke en 

moeilijke bewegingen sneller en veiliger. 

 

Besturings- en bedieningsomgeving; 

 Gloednieuwe F2-knop eenvoudige duimbediening omvat tweemaal zoveel bedieningsfuncties - zonder uw 

ogen van de lading te nemen. Tot de opties behoren klemuitschakeling en automatische vlakstelling van 

de vorken. 

 Verbeterde pedaalpositie ergonomisch gekozen positie, vorm en hoek van elk pedaal voelen vertrouwd 

aan tijdens het gebruik en ontzien de enkels, ook bij langere ploegendiensten. 

 Duidelijk, informatief kleurendisplay is gemakkelijk af te lezen vanuit elke hoek en in direct zonlicht. 

Perfect gepositioneerd voor een snelle informatieve blik ter ondersteuning van de bestuurder, zonder zijn 

zicht rondom te beperken. 

 Verstelbare ErgoCentric-armsteun creëert een natuurlijke handpositie, met een gemakkelijke 1-

handverstelling, waardoor letsel en vermoeidheid worden geminimaliseerd. 

 Volledig verstelbare rijpositie maakt de perfecte stoel-, arm- en stuurwielpositie mogelijk voor de 

individuele behoeften van elke bestuurder. 

 Voldoende opbergruimte voor alle directe benodigdheden, waardoor clipboard, mobiele telefoon, drinkfles 

en pen altijd onder handbereik zijn. 

 Brede, open cabine zorgt voor een snelle, ergonomische instap en een groot aantal comfortabele 

rijposities. 

 Ergonomische panelen en afdekkingen vergemakkelijken een probleemloze en gemakkelijke instap in de 

cabine. 

 Extra grote instaptrede voor veilig, slipvast in- en uitstappen - ongeacht het schoeisel. 

 Vlakke, overzichtelijke vloer bijzonder ruime voetruimte betekent meer comfort en geen afleidingen. 

 Verlengde handgreep ondersteunt bestuurders van elke lichaamslengte bij het op- en afstappen. 

 Aanraakgevoelige vingertipbediening- natuurlijk gevoel, veerbelaste reactie: licht indrukken voor een nog 

gevoeligere bediening. 

 

Stuursysteem; 

 Wendbaar in krappe ruimten de achteras heeft een stuurhoek van maar liefst 100°, met dubbele 

aandrijvingsmotoren voor direct, soepel draaien op de plek en geen “startschok”. 

 Perfect gebalanceerde besturing en een stuurwiel met een perfecte maat met een lichte maar stevige 

greep bieden zelfvertrouwen en manoeuvreerbaarheid bij elke snelheid. 
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Overige kenmerken; 

 Vochtbestendig IPX4  bevat onder andere standaard de IP54 specificatie voor aandrijving hydraulische 

motoren zodat gebruik ook bij zware regenval mogelijk is. 

 Rapid Access-functies voor eenvoudig onderhoud door onder andere de snel te openen vloerplaat en het 

brede batterijdeksel. 

 

Opties betreffen onder andere; 

 Automatische verlaging van de rij- en kantelsnelheid. 

 Ergonomische bestuurder aanwezigheid schakelaar.  

 Intuïtieve joystickbediening. 

 Automatische vlakstelling van de vorken.  

 Geïntegreerde klemuitschakeling.  

 Batterijvervanging met palletwagen.  

 Voorruitwisser en –sproeier.  

 Paneelcabine.  

 Beschermdak met goed zicht.  
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