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P E N G A L A M A N

FORKLIFT

CEK PRODUK KAMI!

杭 州 叉 车

HANGCHA memberikan solusi bagi Anda dalam

penanganan material. Mulai dari 1 ton hingga 48 ton mesin

internal combustion, dan 0,6 ton hingga 16 ton forklift electric

counterbalance, serta peralatan gudang yang beragam dari electric pallet,

reach truck and stacker, 3 ton hingga 6 ton side loaders, forklift spek 

kontainer, tow tractor, dan lain-lain

Representative di
seluruh Indonesia

SALES
Forklift resmi dari 
pabrik HANGCHA

100%Dukungan after sales, seperti
suku cadang dan teknisi*

AFTER SALES

(021) 225 743 51

+62 822 9888 9558

cs@hangcha.co.id

https://www.hangcha.co.id

Town House Cordoba 59, DKI Jakarta

LIT YOUR

*Syarat dan ketentuan berlaku



Menyediakan keamanan
yang lebih baik, efisien,
performa yang meningkat.
Forklift ini dapat melewati
lorong sempit di gudang

Narrow Aisle Truck

Forklift yang dapat di
kendalikan dengan tangan
isi ulang daya yang lebih
cepat, dan mampu lifting
sesuai kebutuhan

Warehouse Equipment

Forklift populer dengan
tenaga diesel dan LPG,
harga yang murah, biaya
maintenance rendah, dan
attachment beragam

IC Forklift Truck

Dengan baterai lead-acid
dan teknologi baru dari
HANGCHA yakni Li-Ion
atau Lithium-Ion

Electric Forklift Truck

Tow Tractor yang didesain
secara khusus untuk
membawa banyak barang
dengan mesin yang irit
dan ramah lingkungan

Tow Tractor

Forklift multiguna dengan
peforma besar dan 
berbagai attachment yang 
dapat dipasang sesuai
kebutuhan

Rough Terrain Forklift & 
Reach Stacker

Mengangkat manusia atau
barang dengan mudah ke
tempat yang tinggi atau
sulit dijangkau, lifting
yang dapat disesuaikan

Hand/semi Electric Truck & 
Aerial Working Equipment

HANGCHA adalah pabrik
forklift pertama yang
menggunakan standar
National Explosion Proof
untuk gas dan debu

Specialty Equipment 
and AGV
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