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De juiste schakel

Het aantal operationele uren dat 

besteed wordt aan het orders ver-

zamelen is veel hoger dan het totaal 

aantal uren dat besteed wordt aan 

alle overige intern transport han-

delingen samen.

Deze arbeidsintensieve handelin-

gen zĳ n zeer kostbaar en de keuze 

van de orderverzameltruck is dus 

zeer bepalend voor het beheer-

sen van deze kosten. De juiste 

orderpicker kan een signifi cante 

winstbĳ drage leveren.

Binnen de goederenstroom is iedere intern transport handeling een belangrĳ ke 

schakel in het proces. Een verstoring in de logistieke keten kost tĳ d en dus 

geld. Van de intern transport activiteiten is het orderverzamelproces één van 

de meest arbeidsintensieve onderdelen. Orderverzamelactiviteiten zĳ n lastig te 

automatiseren en het blĳ ft mensenwerk.

Door het samenvoegen van de drie onderscheidende merken, Atlet, Nissan Forklift 

en TCM is UniCarriers binnen de intern transport wereld een perfecte mix van 

Japanse kwaliteit en Zweeds design en ergonomie. UniCarriers staat voor meer 

dan 65 jaar industriële ervaring, een wereldwĳde dekking en een uitstekende 

kennis van lokale markten.

Er zĳ n 7 belangrĳ ke items die de aandacht 
verdienen:

1.   De algehele goederenstroom en de toege-

paste orderverzamelmethodiek

2.   De ergonomie en de impact op het comfort 

en de productiviteit van de chauffeurs

3.   De prestaties van de orderverzameltrucks en 

de apparatuur

4.   De aanwezige apparatuur speciaal aange-

schaft voor de orderverzamelbehoeften

5.   De algehele veiligheid en de invloed van het 

orderverzamelproces

6.   De operationele inzet, alsmede de totale ope-

rationele kosten van het orderverzamelproces

7.   De technische specifi caties en het ontwerp 

van de truck, wordt de ruimte optimaal benut 

en wat zĳ n de kosten per m²
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De juiste truck
om orders te verzamelen

De UniCarriers verkooporganisatie adviseert u graag 

over de effi ciëntie en de kostenbeheersing in het intern 

transport. Het uiteindelĳ ke doel is om uw operatie te 

optimaliseren, of het nu gaat om het operationeel of 

fi nancieel beheer. Een 360° kĳ k op de zaken.

Om onze verkoop specialisten te ondersteunen 

hebben wĳ  de “Logistics Analyser” software ontwikkelt. 

Met behulp van dit programma kunnen wĳ  uw 

goederenstroom in kaart brengen en een simulatie 

maken van de mogelĳ ke 

orderverzamel- 

methodieken. Aan 

de hand van de 

simulatie kan de 

meest effi ciënte 

methode bekeken en 

berekend worden.

Het streven om de meest fl exibele orderpicker of de goedkoopste 

orderverzameltruck op de markt te bouwen is niet ons primaire doel. Beide 

strategieën gaan voorbĳ  aan de werkelĳ ke kosten van de operatie.

UniCarriers heeft als doel om het meest effi ciënte orderverzamelsysteem met de 

daarbĳ  behorende trucks voor uw individuele behoeften te selecteren, zodat u tĳ d 

en kosten gaat besparen. Kortom oplossingen die voldoen aan:

• Uitstekende prestaties

• Hoogste veiligheidsniveaus

• Laagste totale bedrĳ fskosten

• Hoogste effi ciënte eisen





23 %
meer gebruik 
van de maximale 
verzamelhoogte

11 %
toename in 
orderverzamel- 
productiviteit
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1. Chauffeursvriendelĳ ke 
cabine
•  Het ProVision-mastconcept geeft 

onbelemmerd zicht

•  Ruimzicht vanuit de cabine

•  Verhoogt de veiligheid, effectiviteit 

en prestaties

2. en 3. Verstelbare 
bedieningselementen
•  Ontworpen voor eenvoudige 

bediening

•  Deze zĳ n in hoogte en in voor / 

achterwaartse richting verstelbaar

•  De bedieningselementen kunnen in 

de cabine naar keuze aan de vork- 

of de mastzĳ de worden geplaatst

4. Ontworpen voor het 
orderverzamelen
•  De orderpicker heeft meerdere 

opberg compartimenten zodat de 

chauffeur alles voor handen heeft

5. en 6. Aandacht voor de 
chauffeur
• Lage instaphoogte

• Gegoten beschermbeugels met 

afgerond profi el

• Brede instap

7. Service en 
gebruiksvriendelĳ k
•  De batterĳ  is gemakkelĳ k 

toegankelĳ k zodat deze snel 

gecontroleerd kan worden

•  De batterĳ  is op stalen rollen 

geplaatst zodat deze gemakkelĳ k 

gewisseld kan worden

8. Ergo zitting
•  De zitting is volledig verstelbaar, 

deze kan dienen als comfortabele 

stoel op de lange afstanden 

of als steunkussen tussen de 

orderpicklocaties 

Ergonomie ...
De toegepaste techniek in een functioneel design geeft maximale productiviteit 

en biedt de chauffeur een gebruiksvriendelĳ ke, veilige werkplek voor optimale 

prestaties. UniCarriers   360° kĳ k op ergonomie.
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9. Functioneel ingericht
•  De hoofdbeschermer wordt ook 

functioneel gebruikt om optionele 

apparatuur als LED verlichting, 

spiegels en eventueel een ventilator 

of radio aan te bevestigen.

10. DPS - Driver Presence 
Sensors
•  Het innovatieve DPS systeem is een 

enorme verbetering op veiligheid en 

ergonomie. Het vloeroppervlak van 

de cabine is voorzien van sensoren 

die de aanwezigheid van de chauf-

feur detecteren. De DPS vervangt het 

dodemanspedaal waarbĳ  de chauf-

feur met één voet dit pedaal moest 

indrukken wil de truck kunnen rĳ den. 

Het DPS systeem heeft als voordeel 

dat de chauffeur vrĳ  kan bewegen 

en een ergonomische houding kan 

aannemen tĳ dens het rĳ den.

Nog meer voordelen
•  De orderpickers zĳ n zodanig 

ontworpen dat er naar wens 

diverse apparatuur gemakkelĳ k 

bevestigd kan worden. 

Denk aan barcodescanners, 

schrĳ ftableaus, documenthouders of 

computerterminal.

•  Voorziet in alles wat uw chauffeur 

nodig heeft om effi cient orders te 

verzamelen.

•  Laag geluidsniveau voor meer 

comfort (66 dB)



Ergonomie 

= Productiviteit

+ Veiligheid 
Veiligheid is binnen UniCarriers een prioriteit. 

Zo ook bĳ  de orderverzameltrucks:

• Voor de chauffeur

• Voor personen op en rond de werkvloer

• Voor de aanwezige producten en productie-apparatuur

Productiviteit is nauw verbonden met ergonomie en veiligheid.

Een comfortabele, veilige orderpicker geeft de bestuurder de 

mogelĳ kheid om de prestaties van de orderverzameltruck optimaal 

te benutten en dit komt de productiviteit ten goede.



...



Wendbaar

Het robuuste chassis en het ergnomische ontwerp van de 

cabine bieden de chauffeur veligheid, zeker op de hoge 

orderverzamelhoogte, en ruim zicht rondom.

Binnen het functionele ontwerp kunnen de bedieningselementen 

eenvoudig worden versteld zodat iedere chauffeur een ergo-

nomische werkplek kan creeëren. Instelbaar, ergonomisch en 

360° zicht voor een hoge productiviteit en maximale veiligheid.

De orderpickers manoeuvreren gemakkelĳ k, ook in krappe ruimtes, zodat de 

beschikbare ruimte en de maximale opslagcapaciteit optimaal benut kunnen 

worden. De wendbaarheid en het gemak waarmee de trucks kunnen rĳ den 

voorkomen tevens aanrĳ schades.



Betrouwbaar &  
maximaal inzetbaar

Het uiterst stabiele ontwerp is optimaal inzetbaar en veilig in iedere 

orderverzamel toepassing.

•  Robuuste mastconstructie

•  Solide cabine met ruim zicht

•  Zĳ beschermingsbeugels voor optimale veiligheid

•  Pincode toegang voorkomt ongeoorloofd gebruik

•  D.m.v. de pincode kan de chauffeur persoonlĳ ke 

voorkeursinstellingen vastleggen

•  De truckcomputer geeft de monteur direct een diagnose 

en technische informatie

•  De batterĳ  is gemakkelĳ k toegankelĳ k en eenvoudig te wisselen

•  Solide voorbumper

De kwaliteit van het ontwerp en de constructie samen maken de range 

orderpickers zeer duurzaam en dus optimaal inzetbaar.

Modulair Design Concept 

•  Uitwisselbare onderdelen

•  Hoge uitleveringsgraad van 

onderdelen

• First time fi x rate van 95 %

• Uptime 98 %



Orders verzamelen is een tĳ drovende en een arbeidsintensieve 

activiteit binnen de goederenopslag. De opslaghoogte van de 

orderverzamellocatie verandert daar niets aan.

Orderverzameltrucks moeten zodanig ontworpen zĳ n dat deze 

optimaal presteren en voldoen aan zeer hoge veiligheidsnor-

men zodat de chauffeur:

•  Zo dicht mogelĳ k bĳ  de orderverzamellocatie komt

•  Snel kan werken

• Veilig kan werken

• Zich veilig voelt

De UniCarriers orderpickerrange is ontworpen om snel en 

comfortabel orders te verzamelen. Geschikt om orders te ver-

zamelen van vloerniveau tot aan een hoogte van 12,1 meter. 

De complete range orderpickers is service vriendelĳ k, hebben 

hoge inzettĳ den en lange onderhoudsintervals. Een gebruiks-

vriendelĳ ke, veilige en effi ciente orderverzameltruck is een 

voorwaarde voor het werken op hoge hefhoogtes in smalle 

gangpaden, een snelle orderverzameltruck bewĳ st hier zĳ n 

waarde.

Een 48 volt heavy-duty orderpicker 

met een capaciteit van 1250 kg. 

Ontworpen voor de hoge orderverzamelhoogten. 

Veilig orders verzamelen op 12,1 meter, in een 

ergonomische omgeving. Volledig overzichtelĳ ke 

en zeer compleet ingerichte cabine, de perfecte 

werkplek voor de hoogste productiviteit.

Op hoog niveau orders 

EPH



De 24 volt 1000 kg orderpicker met een maximale 

orderverzamelhoogte van 9,85 meter. De EPM 

orderverzameltruck heeft veel gemeen met de EPH. 

Hetzelfde robuuste ontwerp, de ergonomische cabine 

en functies voor optimaal comfort, veiligheid en 

productiviteit.

verzamelen
Klantspecifi eke 
aanpassingen

Iedere orderverzamelactiviteit heeft unieke 
eisen en dat vereist in veel gevallen een op 
maat gesneden ontwerp.

UniCarriers ontwerpt en bouwt sinds 
jaar en dag orderverzameltrucks voor 
klantspecifi eke toepassingen, speciaal 
voor bĳ zondere en niet allerdaagse 
orderverzamelhandelingen.

Orderpickers voorzien 

van een Ergo lift kunnen 

pallets direct op de juiste 

verzamlhoogte brengen. 

De cabine is voorzien 

van afgeronde profi elen 

zodat de de chauffeur 

gemakkelĳ k kan leunen.

Lange en brede platforms 

in diverse afmetingen, 

Ideaal bv. voor het 

opslaan van complete 

meubelcombinaties op 

één locatie.

Voor lange lasten als 

kunststof buizen of 

kunststof profi elen kan 

de orderpicker worden 

uitgevoerd met een lang 

platform. Eenvoudig, veilig, 

nauwkeurig en snel.

EPM



De Prĳ s

Maar welke
prĳ s?

Verlaag uw Totale Operationele Kosten 
met UniCarriers

We zĳn het eens. De prĳs is doorslaggevend, of om nog 

specifi eker te zĳn: uw Totale Operationele Kosten. De truck 

en zĳn prestaties spelen een belangrĳke rol, het verschil wordt 

gemaakt in het advies en de ondersteuning om uw logistieke 

operatie zodanig te optimaliseren zodat u de beste waarde 

voor uw geld krĳgt. 

Dat is – wat op lange termĳn – een winnaar maakt.

UniCarriers Corporation behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving kleuren, accessoires en/of specifi caties beschreven in deze brochure te wĳzigen en/of om de productie van de individuele 

modellen te stoppen. De kleuren van geleverde trucks kunnen enigszins afwĳken van die in deze brochure. Genoemde specifi caties zĳn bepaald op basis van standaard condities; afhankelĳk van operationele 

omstandigheden, toepassingen en de conditie van de truck kunnen deze afwĳken. De specifi caties voor verschillende landen kunnen variëren afhankelĳk van lokale marktomstandigheden. Vraag uw dealer om u 

te informeren voor uw bedrĳfssituatie. Niet alle accessoires weergegeven op foto's zĳn standaard.

unicarrierseurope.com/nl
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