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De chauffeur zit volledig binnen de
contouren van de machine zodat
veilig gewerkt kan worden.

Het motorcompartiment is gemakkelijk
toegankelijk dankzij de grote draaideur.
Oliepeilcontrole en 
servicewerkzaamheden
worden hierdoor aanzienlijk
vergemakkelijkt.

Terberg KingLifter BV fabriceert onder de naam KingLifter meeneemheftrucks die in vele uitvoeringen leverbaar
zijn. Het kenmerk van deze kwaliteitsmachines is dat alle uitvoeringen een uitzonderlijk goede verhouding hebben
tussen de hefcapaciteit en het lage eigen gewicht. De professionele gebruiker weet hoe waardevol dit kenmerk is.

De KingLifter model M is de meest ‘allround’ machine van het Terberg
KingLifter programma. Veel gebruikers kiezen voor dit model gezien
de vele uitvoeringen en toepassingsgebieden.

Zo kan er gekozen worden voor een uitvoering met een 31 of
38 pk direct ingespoten dieselmotor, 1-of-3-wiel-aandrijving,
4-weg besturing, duplo glijmast of het door Terberg
gepatenteerde duplo rollermast met een hefcapaciteit van
2000 of 2500 kg en met een hefhoogte van 2200 tot 4050
mm, vaste of intrekbare benen, vele vork en wielvarianten 
en veel extra opties.

Kortom ook voor uw specifieke toepassing is er een
geschikte Terberg KingLifter model M.

Voor de beeldvorming van uw bedrijf is het belangrijk
dat een meeneemheftruck er lang representatief blijft 
uitzien.
Tevens is dit zeer interessant voor de restwaarde.
Daarom heeft Terberg veel 
aandacht geschonken 
aan een optimale 
bescherming tegen corrosie.

Het frame, de hefmast en 
andere stalen delen zijn 
voorzien van een KTL 
grondlaag en
poedercoating.
De beplating is van RVS.
De benen, die altijd in het
werk beschadigd raken, zijn thermisch verzinkt. De benen van de 4-Weg 
machines zijn voorzien van KTL grondlaag en poedercoating.

Alle modellen zijn voorzien van werkverlichting, zwaailamp, parkeerrem en stuurbekrachtiging.

Model TKL-M
Toepassingsgebied:
• Agrarische sector
• Industrie
• Bouwmaterialen,
  bijvoorbeeld transport van
  hout, staal, isolatie 
  materialen, kozijnen en 
  deuren en andere lange     
  ladingen.
• Gas-branche
• Recycling
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4-Weg
• Geavanceerde zijlader

• Moeiteloos manoeuvreren op een kleine ruimte

• Optimale krachtsoverbrenging

• Goede terreinvaardigheid

Duplo-Roller-mast met 
schaarsysteem
• Terberg gepatenteerd

• Vrije doorkijk

• Lichter

• Sneller

Duplo-Glij-mast met reachvork
• KTL grondlaag en poedercoating

• Hefcapaciteit 2000 of 2500 kg 

• Hefhoogte van 2200 tot 4050 mm

Specificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud; aan de afbeeldingen en genoemde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast.

Terberg KingLifter B.V. | Baronieweg 23a | 3403 NL IJsselstein | Nederland 
Tel.: +31 (0)30 2219070 | Fax: +31 (0)30 2219071 | Email: info@terbergkinglifter.eu

TKL-M
1x3 3x3 3x3 4W

hefmast
motor
aandrijving
hefcapaciteit
standaard voorwiel
standaard achterwiel
eigen gewicht*

DGR
22,2 kW (31,1 pk)
1 wiel
2000 kg @ 600mm LC
140/55
27x10-12
1640 kg

DGR
22,2 kW (31,1 pk)
3 wiel
2000 kg @ 600mm LC
18x7-8
27x10-12
1790 kg

DRS
28,2 kW (38,3 pk)
3 wiel
2500 kg @ 600mm LC
18x7-8
27x10-12
2110 kg

DGR
22,2 kW (31,1 pk)
3 wiel, 4-Weg
2000 kg @ 600mm LC
23x8.5-12
27x10-12
1970 kg

DRS
28,2 kW (38,3 pk)
3 wiel, 4 Weg
2500 kg @ 600mm LC
23x8.5-12
27x10-12
2290 kg

* kan afwijken, is afhankelijk van machine specificatie
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