
Your specialist
in Mobilty solutions



Met ruim 40 jaar gespecialiseerde ervaring in interne transportsystemen 
en elektrische voertuigen, is M-Products de expert in Mobility Solutions. 
Van ontwerp tot aan de levering… alles gebeurt volledig in eigen 
beheer. Door flexibiliteit, veelzijdigheid en innovatie, realiseren wij voor 
elke branche de gewenste mobiliteitsoplossing!

Alle expertise in eigen huis
Met ons geavanceerde, moderne en zeer uitgebreide professionele 
machinepark, kunnen wij o.a.:

ORGANISATIE

Mobiliteits-
oplossingen voor 
elke branche

 Lasersnijden platen  
 Lasersnijden kokers
 Robotlassen
 Zetten
 Ponsen
 Knippen

 Draadbuigen
 Persen
 Lassen
 Walsen
 Frezen

Gereedschapmakerij 
Onze eigen gereedschapmakerij 
heeft inmiddels al een groot 
aantal eigen machines 
aangepast en gebouwd voor 
de producten die wij leveren. 
Dit maakt het mogelijk onze 
producten seriematig te kunnen 
produceren, wat u veel tijd 
en geld bespaart. Daarnaast 
zorgen de medewerkers van 
de gereedschapmakerij dat alle 
machines en gereedschappen 
voldoen aan de strenge eisen op 
het gebied van veiligheid, milieu 
en arbo. Ook het onderhoud van 
alle machines, gereedschappen 
en installaties in onze fabriek 
wordt verzorgd door onze 
afdeling gereedschapmakerij.

Assemblage 
Onze assemblagelijn is flexibel 
ingericht zodat deze eenvoudig 
en snel gereedgemaakt kan 
worden voor een nieuwe serie 
producten. Al bij het ontwerp van 
nieuwe producten wordt rekening 
gehouden met de uiteindelijke 
assemblage. Hierdoor wordt 
de kwaliteit van de assemblage 
gewaarborgd, onmogelijkheden 
voorkomen en de levertijd verkort.

Elektra afdeling
Of het nu gaat om het bedraden 
van onze M-Trikes of het schrijven 
van een compleet programma 
voor een inductie-gestuurd 
logistiek systeem, onze elektro-
technici zijn zeer vakbekwaam 
en oplossingsgericht. Door de 
snelle toename van elektrische 
voertuigen en de zich steeds 
verbeterende technieken op 
dit gebied, is het noodzakelijk 
constant up-to-date te blijven. 
Onze medewerkers volgen 
cursussen, bezoeken vakbeurzen 
en behalen certificaten om de 
kennis actueel te houden.



HT-serie
De HT-serie is een serie elektrisch aangedreven
voertuigen, voorzien van een ruim
laadplatform, waarmee goederen eenvoudig
te transporteren zijn. Uiteraard is het mogelijk
voor- of achter de HT serie te lopen, maar
als optie is ook mogelijk een opklapbaar
sta-plateau te installeren zodat u met de HT
mee kunt rijden. De HT-serie is leverbaar in
verschillende bouwmaten en uitvoeringen.
Door op de HT een verhoogde tafel aan te
brengen kan er nog ergonomischer gewerkt
worden.

H-SERIE

Productiviteit en
veiligheid in uw
bedrijf
H-serie
De H-Serie is een serie elektrisch aangedreven meelooptrekkers in
verschillende sterkten en bouwgroottes die gebruikt kan worden voor
het trekken, duwen en sturen van zware lasten zoals bijvoorbeeld karren,
rolcontainers, caravans, ziekenhuisbedden, postkarren, vuilcontainers en
winkelwagens. De H-Serie zorgt voor een toename van de productiviteit
en veiligheid binnen uw bedrijf. Het vermindert de lichamelijke belasting
voor uw medewerkers aanzienlijk en bespaart ook nog veel tijd. De
compacte H-serie is eenvoudig in gebruik en is een hele werkdag
inzetbaar, zonder tussentijds opladen. De verstelbare stuurkolom zorgt
voor een prettige werkhouding voor al uw medewerkers. De nieuwe
digitale controller slaat de remenergie weer op in de accu’s.

Opties
 Elektrische grijper
 Afstandsbediening
 Trekhaken en koppelstukken
 Krat
 Ballastgewicht
 Non-marking banden
 RVS-uitvoering
 Lithium batterij

Bekijk hier de
video van de H-400



Verschillende bouwgroottes van de Trikes

Trekkracht  250 kg   1600 kg   3500 kg

Draaicirkel  1,2 meter  1,5 meter  1,7 meter

Afmeting LxB  1350x570  1436x752  1486x802

TRIKE SERIE

De compacte en
sterke elektrische
trekker
De Trike serie is een serie elektrische trekkers in verschillende
sterkten en bouwgroottes. Of u nu veel of weinig karren of gewicht
wilt transporteren, er is een trike in de door u gewenste sterkte. Het is
vrijwel in alle gevallen mogelijk uw reeds bestaande kar(ren) geschikt
te maken om in combinatie met een trike te gebruiken. De trike
serie is door zijn compacte bouwwijze zeer wendbaar, zodat u overal
moeiteloos tussendoor rijdt. De trike is tevens geschikt als persoonlijk
vervoermiddel. Door de 3 luchtbanden zijn de trikes ook uitermate
geschikt om over zachte ondergronden te rijden.
Standaard worden de trikes geleverd inclusief onderhoudsvrije accu’s,
acculader, accumeter en verstelbare disselkop. De trikes zijn standaard
voorzien van een 2 snelhedenregeling. Daarnaast is er een uitgebreid
pakket opties beschikbaar.

Opties
 Trekhaken en koppelstukken
 Krat
 Rugsteun
 Vol rubber banden
 Lithium batterij



De E-Nova is een elektrisch aangedreven zittrekker, welke uitermate
geschikt is voor toepassing op openbare plaatsen, zoals vliegvelden en
winkelcentra. De E-Nova heeft een moderne uitstraling en een compacte
bouw. Hierdoor is de E-Nova zeer wendbaar, met een draaicirkel van
slecht 1,8 meter. Voorzien van 3 hoge luchtbanden rijdt de E-Nova
soepel over zachte ondergronden.

Om breed ingezet te kunnen worden bij verschillende werkzaamheden
heeft de E-Nova een aanpasbare achteropbouw. Deze achteropbouw
kan uitgevoerd worden met verschillende hulpmiddelen, zoals opbergen
gereedschapskisten. Daarnaast is de E-Nova met veel verschillende
koppelingen leverbaar en kan hierdoor aan elke aanhangertype
aangepast worden.

De E-Nova is voorzien van een comfortabele
stoel met rugleuning. De bestuurder kan
gebruik maken van verstelling van de zitting.
Ook de hoogte van het stuur kan worden
aangepast. De E-Nova is comfortabel en heeft
bovendien een praktische lage instap.

E-NOVA

Elektrisch voertuig
voor de openbare
ruimtes

Bekijk hier de
video van de E-Nova



Bekijk hier de
video van de Vitro2

Vitro2
Virto2 is de opvolger van de in het oog springende modellen Virto en
Virto S, maar dan robuuster, sterker en duurzamer dan zijn voorganger.
Met de Virto2 trekt en vervoert u eenvoudig zware lasten met een
snelheid tot 25 km/h. Diverse batterijconfiguraties en opties zijn
mogelijk, waarmee de Virto2 op uw wensen kan worden aangepast. De
Virto2 is Europees goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg,
maar is ook uitstekend te gebruiken als logistieke oplossing binnen grote
complexen.

De Virto2 is door zijn elektrische aandrijving milieuvriendelijk en
duurzaam. Een laadbeurt geeft de mogelijkheid tot vele schone
kilometers.

VIRTO2 EN VIRTO2C

Energiezuinig,
elektrisch rijden op
de openbare weg

Vitro2C
DeVirto2C is de cargo variant op de
Virto2. De Virto2C leent zich uitstekend
als energiezuinig transportmiddel voor
het vervoer van goederen t/m 250 kg. De
Virto2C is niet alleen inzetbaar voor Last
Mile Delivery, maar biedt ook zeker een
oplossing voor goederentransport binnen
grotere complexen, zoals bijvoorbeeld
bedrijventerreinen en (lucht-)havens.

De Virto2C wordt standaard geleverd
met een vlak en ruim laadplatform,
welke voorzien is van diverse
bevestigingsmogelijkheden. Optioneel
kan het platform worden voorzien van een
vergrendelsysteem voor opbouw of lading.



Autonoom rijdend platform
Dit zelfrijdende voertuig is speciaal ontwikkeld voor 
roboticatoepassingen in de glastuinbouwsector. Het voertuig beschikt 
over de eigenschap om autonoom de paden tussen het gewas in- en 
uit te rijden via het betonpad en de verwarmingsbuizen op de grond. 
Hierdoor kunnen armen werkzaamheden aan het gewas uitvoeren, 
waaronder bijvoorbeeld gewasbescherming via UVC, scouten en 
oogsten van een gewas.

M-Track
De M-Track van M-Products is een intern transportsysteem met als basis
een inductiegeleide trekker. Achter de trekker kunnen verschillende
karren gekoppeld worden om binnen het bedrijf te transporteren. De
sensor in de M-Track volgt door middel van een inductiedraad de vooraf
aangegeven route. Deze route is nagenoeg zonder beperkingen vast te
stellen en kan optioneel worden ingevoerd middels een touchscreen aan
het bedieningspaneel. De M-Track kan zowel automatisch als handmatig
worden bediend.

Techniek en veiligheid
De M-Track is een stevig en robuust voertuig 
die voorzien is van solide, massieve banden. 
Uit veiligheidsoverwegingen is de snelheid 
begrensd. De veiligheidsbumper in combinatie 
met de laserscanners zorgen er bovendien 
voor dat het voertuig direct stopt, zodra er een 
obstakel voor het voertuig is.

Bekijk hier de
video van de M-Flex

AGV OPLOSSINGEN

Autonoom rijden in
elke omgeving



H-400 en de HT-400
De H-400 en de HT-400 zijn uitermate geschikt voor goederenvervoer in
ziekenhuizen en zorgcentra. De elektrisch aangedreven meelooptrekkers
zijn beschikbaar in verschillende sterkten en bouwgroottes, die gebruikt
kunnen worden voor het trekken, duwen en sturen van zware lasten. De
H-serie en de HT-serie zorgen voor een toename van de productiviteit
en veiligheid binnen uw bedrijf. Het vermindert de lichamelijke belasting
voor uw medewerkers aanzienlijk en bespaart ook nog veel tijd. De
compacte H-serie is eenvoudig in gebruik en is een hele werkdag
inzetbaar, zonder tussentijds opladen. De verstelbare stuurkolom zorgt
voor een prettige werkhouding voor al uw medewerkers.

Trike serie
Voor goederenvervoer en voor gebruik als
persoonlijk vervoermiddel in ziekenhuizen
en zorgcentra leveren wij de Trike serie.
Deze elektrische trekkers worden geleverd
in verschillende sterkten en bouwgroottes.
Of u nu veel of weinig karren of gewicht
wilt trasporteren, er is een trike in de door
u gewenste sterkte. Het is vrijwel in alle
gevallen mogelijk uw reeds bestaande kar(ren)
geschikte te maken om in combinatie met een
trike te gebruiken. De trike serie is door zijn
compacte bouwwijze zeer wendbaar, zodat u
overal moeiteloos tussendoor rijdt.

MEDISCHE VOERTUIGEN

CO2 neutraal en
fluisterstil transport
in de zorg



www.m-products.nl

De Lierseweg 6
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info@m-products.nl


