In de rubriek Tech & Mech is er aandacht
voor zowel nieuwe als vernieuwende
producten uit de sector. Een plek waar
techniek en mechanisatie structureel
aandacht krijgen.
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Klein maar krachtig

Yale heftruck

Met Griptech vorkenversteller

Dealer: Wout Hogervorst
Richtprijs: 45.000 euro excl. btw

Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

Bij E.J. Hogervorst & Zonen in
Noordwijkerhout rijdt de eerste
Yale-heftruck met een Griptech-vorkenversteller. Hyacintenteler Klaas
Hogervorst van het bedrijf vertelt
over de aanschaf: “Door de nieuwbouw in 2014 moest ik al gauw een
kwart kilometer heen en weer rijden. Plus ik kreeg meer werk. Dan
ga je nadenken over de aanschaf van
een extra heftruck of een heftruck
die twee keer zoveel kan meenemen. Mechanisatiebedrijf Wout
Hogervorst raadde deze Yale aan. Ik
kan vier volle kisten op elkaar meenemen. Of ik kan twee kisten breed
en twee hoog meenemen.”
Het wennen aan een heftruck met

vier lepels viel mee volgens Klaas
Hogervorst. “Je hebt wel een goede
chauffeur nodig. Met zo’n brede
vracht was de eerste keer door de
deur heenrijden spannend. Maar
we hebben een Blue Spot erop.
Deze staat gecentreerd. Zo weet ik
precies of ik door het midden van
de deuren ga. Daar was ik snel aan
gewend. Bijkomend voordeel is dat
ik een trailer met 44 kisten in tien
minuten kan lossen én laden. Daarnaast is de Yale multi-inzetbaar met
verschillende soorten fust, zoals pallets en gaasbakken. We gebruiken
hem dan ook volop in de broeierij.
Door de dubbele vracht heb je veel
tijdwinst. Met de keus voor één heftruck is Klaas Hogervorst tevreden.
“Het is ook veiliger dan wanneer
er twee heftrucks in dezelfde gang
heen en weer rijden. En het scheelt
een chauffeur.”

SMAL GENOEG
De elektrische Yale heftruck is 3,5
ton. Daarop zit een Griptech-vorkenversteller met meervoudige

sideshift. Het is de combinatie die
deze heftruck bijzonder maakt,
volgens dealer Wout Hogervorst.
De heftruck zelf is 1,20 meter. Dat
maakt hem smal genoeg om in een
rij kuubkisten in te breken. “Dit
is de enige heftruck van 3,5 ton
die met vier kuubkisten kan rijden. Anders is een 4 tons heftruck
nodig, die groter is”, geeft André
Hogervorst van Wout Hogervorst
aan. De kisten van E.J. Hogervorst
& Zonen zijn 1,2 meter lang en
breed en 1 meter hoog. “Als de
bollen net van het land af komen
zit er nog zand bij, dat maakt dat
een 3,5 tons heftruck normaal
gesproken geen vier kisten kan
tillen. Met deze combinatie kan
het wel. Dat komt doordat deze
vorkenversteller slechtst 13 cm dik
is. Een standaard is 18 cm dik. Dat
maakt dat de lading dichter bij de
heftruck staat, waardoor hij meer
aan kan”, legt Hogervorst uit.
Een tweede exemplaar van deze
combinatie rijdt bij FlowerBoost in
Noordwijkerhout.
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