
 

 

      
FARADAYWEG 5 

7591 HD DENEKAMP 

The Netherlands 

Tel:   +31 (0)541-354675 

 

Email: info@achterbosch.com 

 

PowerMover specifiek aanpassen aan  

de wensen van de klant 

 
De PowerMover is in zijn geheel ontwikkeld en gebouwd door 
Achterbosch Machinebouw.  
Hierdoor zijn we in staat eenvoudig en snel het ontwerp aan te 
passen naar de wensen van de klant. Zo zijn bijvoorbeeld 
hefvermogen, hefhoogte, hefsnelheid, rijsnelheid etc. aan te passen 
aan de specificaties van de klant.  
Vraag vrijblijvend een offerte aan of vraag naar de mogelijkheden 

 
  

PowerMover 150 

Lichtgewicht Elektrische Heftruck Meelopend voor diverse toepassingen 

 

De PowerMover is de oplossing voor uw logistieke problemen. 

De PowerMover is snel, multifunctioneel en zeer wendbaar. Door zijn sterke en robuuste bouw 

is de PowerMover overal inzetbaar.  

Met een standaard Hefvermogen van 150 kg op 50 cm, zijn lage eigen gewicht van 450 kg, zijn 

regelbare snelheid tot max 5 km/uur en zijn kleine draaicirkel van kleiner dan 3 meter voldoet 

de PowerMover aan alle eisen van veel gebruikers. 

O.a. kan het hefvermogen eenvoudig worden uitgebreid naar 250 kg door het plaatsen van een 

contragewicht. 

Door middel van een snel-span-mechanisme kunt U snel en eenvoudig het hef-gereedschap 

van de PowerMover wisselen. Van vork, doorn, tot het heffen van vaten, voor iedere 

toepassing een passende oplossing. 

Eventuele klantgerichte wensen zijn geen enkel probleem, omdat de PowerMover geheel in 

het beheer van Achterbosch Machinebouw is ontwikkeld. 

 

Vraag naar de mogelijkheden, of laat u verbazen door de zeer voordelige prijs van de 

PowerMover. 

 

Bekijk de film op Youtube: Achterbosch Machinebouw - Powermover, Elektrische 

Heftruck meelopend 

    https://youtu.be/afWHv2GL67w 



 

 

De PowerMover is zeer in trek bij 
diverse bedrijven. Hieronder een 
reactie van een kweker welke 
onlangs 3 PowerMovers heeft 
aangeschaft 
 
“Wij telen voornamelijk coniferen in potmaat 
10,5cm. Een gedeelte telen we onder glas, 
het merendeel op ons containerveld. 
 In 2014 heb ik mijn containerveld verbouwd. 
Zo hebben we nieuw lava gestort met daar 
overheen nieuw anti-worteldoek. Tevens 
hebben we onze kap-breedtes op het 
containerveld aangepast aan de kap-breedte 
van onze kas. Deze aanpassing gaf ons de 
mogelijkheid om te gaan denken over de 
verbetering van ons Intern transport.  
Voorheen deden we namelijk alles met de 
hand.”  
 
“Met de aanschaf van 3 PowerMovers, in 
combinatie met een 12-tal getrokken 
Transportkarren, zijn we qua productiviteit en 
handeling veel efficiënter gaan werken. We 
kunnen per persoon bijna een keer zoveel 
planten per uur verwerken dan voorheen. Dit 
heeft ook te maken met het feit dat we nu 
met bark kunnen strooien en zo veel minder 
onkruid in onze potten hebben”. 
 
“De PowerMover kan met gemak 18 trays, 
over een breedte van 3 meter met coniferen 
oppakken, ook al zijn de wortels wat 
vergroeid in het anti-worteldoek. 
Maar ook het horizontaal oppakken van trays 
met de PowerMover maakt het mogelijk om 
de potten met bark  af te strooien. Voorheen 
pakten we namelijk de trays met de hand van 
de grond. Dan houdt je automatisch de trays 
wat schuin waardoor al je bark op de grond 
valt.” 
 
“De komst van de PowerMovers heeft in vele 
opzichten het werk verlicht en versneld. In het 
begin was het even wennen voor iedereen, 
maar nu is iedereen enthousiast! ” 
 
Arjan Verloop 
AV Plant in Luttelgeest 
 
  

 

De PowerMover is een elektrische heftruck, waarbij 

de bestuurder meeloopt met het voertuig. 

Dit bespaart veel gewicht in tegenstelling tot de 

gangbare heftrucks, waarbij de bestuurder op het 

voertuig zit. Dit is zeer gewenst bij een onstabiele 

ondergrond, waarbij een zwaar voertuig zal 

wegzakken of de ondergrond schade zal toebrengen. 

Tevens heeft de bestuurder meer controle en gevoel 

over het voertuig. 

 

Wat wij in de praktijk zien, is dat bestuurders van 

gangbare heftrucks niet graag moeite willen doen om van 

de heftruck af te stappen voor een extra handeling binnen 

zijn omgeving. 

Met de PowerMover is de bestuurder veel eerder bereid 

deze handeling wel te doen, omdat de bestuurder veel 

minder moeite hoeft te doen zijn voertuig te verlaten. 

Denk hierbij aan het openen van deuren, helpen van een 

collega of het uit de weg zetten van obstakels. 

 

 

Technische specificaties 

 Maximale snelheid 5 km / uur (regelbaar) 
 Draaicirkel    < 3 meter 
 Eigen gewicht   450 kg 
 Hefvermogen   >150 kg 
 Hefsnelheid    7-8 cm per sec 
 Ingebouwde acculader 240 V 
 Zwaar accupakket  2x semi-traktie Batterij 180Ah 
 Voorzien van snel-span-systeem voor diverse grepen/oppak-

gereedschappen 
 
Kan uitgebreid worden met: 
 Claxon 
 Contactslot 
 Elektrisch kantelmechanisme voor de hefmast 
 Eindschakelaars op- en neerbeweging hefmast 
 Accelerator switch voor het proportioneel heffen/dalen 

(d.m.v. schakelaar de snelheid van heffen/dalen regelen) 
 Dubbele banden op Voor-as (zie afbeeldingen) 
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Lichtgewicht Elektrische Heftruck Meelopend voor diverse toepassingen 

Bekijk de film op Youtube:  

Achterbosch Machinebouw - Powermover 

https://youtu.be/afWHv2GL67w 


