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Vorkenversteller 

RZV-S, separate sideshift, voor ISO  / FEM vorken

RZV-S, separate sideshift, geschroefde beschermstrip

RZV-GS, separate sideshift, geschroefde vorken

RZV-S-TGZ, separate sideshift, reachvorken

RZV, ventielgestuurde sideshift, voor ISO  / FEM vorken

RZV-S, separate sideshift, geschroefde lastbeschermrek

RZV-G, ventielgestuurde sideshift, geschroefde vorken

RZV-G voor reachtruck 

De RZV-vorkenverstellers maken gebruik van buisgeleiding voor het vorkenverstellen. Zij hebben hun kwaliteit al tientallen
jaren bewezen. Het eenvoudige ontwerp biedt betrouwbaarheid en uitstekend zicht voor de bestuurder. Door gebruik te
maken van het compacte en stabiele ontwerp,  is het mogelijk om de vorken iets verder te spreiden dan de breedte van
de heftruck. Gebouwd voor heftrucks vanaf 1.2 ton / 500 mm tot 16 ton / 600 mm, zijn er talloze manieren om dit
voorzetapparaat te gebruiken. Dit model is verkrijgbaar in vier uitvoeringen: RZV (ventielgestuurde sideshift), RZV-S
(separate sideshift +/- 100 mm), RZV-G (ventielgestuurde sideshift en geschroefde vorken), RZV-GS separate sideshift
+/- 100 mm en geschroefde vorken). Alle modellen maken het gebruik van ISO / FEM vorken of geschroefde vorken
mogelijk voor meer flexibiliteit. 

WERELDWIJDE ONDERSTEUNINGDURWEN HOOFDKANTOOR

DSP-Technologie staat voor Durwen ServicePlus prestaties om
een maximale inzet met een minimum aan onderhoud en repa-
ratie kosten te realiseren.

DSP- Technologie zorgt voor een makkelijke en een snelle ver-
vanging van onderdelen door hoofdzakelijk gebruik te maken
van geschroefde en modulaire componenten.

DSP-Technologie betekent:
  Gering aantal onderdelen
  Minimum aan onderhoudskosten
  Hoogwaardige product levensduur
  Langere service intervallen
  Slijtonderdelen met een uiterst lange levensduur
  Minimale onderhoudswerkzaamheden
  Maximaal rendement

De jarenlange ervaring is de basis van het Durwen ServicePlus
pakket. Kennis, waarvan u als klant kunt genieten, want DSP-
Technologie betekent hogere opbrengst zonder meerkosten.

DSP-Technologie betekent kortdurende en overzichtelijke
onderhoud intervallen, geringe kosten van onderdelen en een
minimum aan stilstand. 

DSP-Technologie is een meerwaarde technologie.

 Made in Germany
 Wereldwijde ondersteuning

DSP-TECHNOLOGIE IS DE DURWEN SERVICEPLUS PRESTATIE

 Uitgebreid productgamma
 Levering wereldwijd
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Langdurige en niet-geplande stilstand is verlies...

Een goede reden om te kiezen voor DSP Technologie

Voor ISO /
FEM vorken of
geschroefde

vorken

Separate sideshift of ventiel
gestuurde sideshift mogelijk

Robuust frame

Beproefde onderdelenUitstekend doorzicht

Groot
openingsbereik

Geschikt voor 
standaard ISO / FEM
vorken of geschroefde

vorken

Zo min mogelijk verschillende
onderdelen

Robuust 

Onderhoudsvriendelijk

Daardoor ontstaat er een
hoger economisch voordeel
voor onze klanten

DSP-Technology staat voor Durwen ServicePlus pre-
staties om een maximale inzet met een minimum aan
onderhoud en reparatiekosten te realiseren.

DSP-technologie zorgt voor een makkelijke en een
snelle vervanging van onderdelen door hoofdzakelijk
gebruik te maken van geschroefde en modulaire com-
ponenten.

DSP-Technologie betekent:
► Gering aantal onderdelen

►Minimale onderhoudswerkzaamheden
► Hoogwaardige product levensduur
►Minimale onderhoudswerkzaamheden
► Langere service intervallen
►Maximaal rendement
► Slijtonderdelen met een uiterst lange levensduur

De jarenlange ervaring is de basis van het Durwen
ServicePlus pakket. Kennis waarvan u als klant kunt
genieten, want DSP-technologie betekent hogere
opbrengst zonder meerkosten.

DSP-Technologie betekent kortdurende en overzichte-
lijke onderhouds intervallen, geringe kosten van onder-
delen en een minium aan stilstand.

DSP-Technologie is een meerwaarde 
technologie.

Compact design

Gebruik van DSP-technologie 

Met slechts een aantal
gereedschappen en een paar
minuten kunnen alle onderde-
len van een vorkenversteller
worden gewisseld. 

Vervanging vorkdrager

Draai de moer los, verwijder
de vorkdrager en vervang
deze.

Duur: ca. 10 minuten

Ventiel vervanging 

Ontkoppel de slangen, ver-
wijder de bouten, vervang
het ventiel en zet weer in
elkaar.

Duur: ca. 15 minuten 

Vervanging sideshift 
cilinder

Laat de hydraulische druk
ontsnappen, ontkoppel de
hydraulische slangen, ver-
vang de cilinder en zet weer
in elkaar.

Duur ca. 15 minuten 

Sideshift vervanging
bovenste glijplaat

Ontkoppel het voorzetappa-
raat van de heftruck, ver-
wijder de bouten, vervang de
glijplaat en zet opnieuw in
elkaar. 

Duur: ca. 20 minuten

Sideshift vervanging
onderste glijplaat

Ontkoppel het voorzetappa-
raat van de heftruck, ver-
wijder de bouten, vervang
de glijplaat en zet opnieuw
in elkaar.

Duur: ca. 20 minuten

DE DURWEN RZV vorkenverstellers - duurzaamheid en efficiëntie op zijn best Durwen ServicePlus
Technologie dat nieuwe standaarden zet in:

Economie, Efficientie, Duurzaamheid en Service 


