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De krachtige eigenschappen
•  Het afgesloten chassis beschermt de componenten tegen 

vuil, stof en andere deeltjes, ook beperkt dit slĳ tage.

•  De met olie gevulde, gesloten transmissie is 

schokbestendig, stil en onderhoudsarm.

•  Hoogwaardig elektronisch systeem beschikt 

over waterdichte componenten voor maximale 

betrouwbaarheid – ook in vochtige omstandigheden.

•  De robuuste vorken zĳ n gelast en hebben afgeronde 

vorkpunten voor het gemakkelĳ k inrĳ den van palllets, 

extra sterk en duurzaam.

Uitzonderlijke prestaties...
in alle omstandigheden

Opties
•  Diverse aandrĳ f- en lastwielen voor verschillende 

toepassingen

•  Pallet in- en uitrĳ rollen

•  Diverse vorkafmetingen

•  Koelhuis uitvoering (Klasse III, -35°C)

•  Laststeunrek

•  LED werklampen (MDW en MDE)

•  Multifunctioneel display met urenteller

•  Beugel om accessoires aan te bevestigen

•  Enkele lastwielen (standaard op de MDW160)

Eenvoudig batterĳ en 

wisselen

(MDW180 / MDW200)

•  De praktische hefhoogte van 135 mm maakt het 

verplaatsen van pallets op steile hellingen en laaddocks 

gemakkelĳ k, ook wanneer de pallets beschadigd zĳ n.

•  De hoge stabiliteit wordt gewaarborgd door twee 

gekoppelde zwenkwielen – geplaatst naast het centrale 

aandrĳ frĳ wiel.

•  Het batterĳ compartiment is geschikt voor zowel DIN- als 

BS- batterĳ en met verschillende capaciteiten, maximaal 

afgestemd op de behoefte en apparatuur van de gebruiker.

•  Keuze uit twee prestatiemodi, te activeren via de hoofd-

schakelaar. Dit geeft een lager energieverbruik en dit 

verhoogt de veiligheid en productiviteit.



Magazĳ ntrucks, elektrische pallettrucks Gegevenstabel voor intern transportmaterieel VDI 2198
Registratie 
kenmerkFabrikant gegevens en modeleigenschappen
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1.1 Fabrikant UniCarriers

1.2 Model MDW160 MDW180 MDW200 MDE200

1.3 Aandrijving: elektrisch, diesel, LPG, benzine Elektrisch

1.4 Bediening: meelopend, staand, zittend Meelopend

1.5 Draagvermogen / werklast Q* (kg) 1600 1800 2000 2000/700

1.6 Lastcentrum c* (mm) 600

1.8 Lastafstand: voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (vorken laag) x* (mm) 960 960 960 852

1.9 Wielbasis y* (mm) 1360 1424 1424 1509
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2.2 Asbelasting met nominale last & max. batterij gewicht, 
aandrijf- / lastwielzijde kg 635/1396 806/1496 864/1770 770/1809

2.3 Asbelasting zonder last & max. batterij gewicht, aandrijf- / lastwielzijde kg 332/99 381/121 475/159 419/160
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3.1 Wielen: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, aandrijf- / lastwielzijde Vul / Vul

3.2 Afmetingen wielen, aandrijfzijde (mm) 85x90 85x75 85x75 85x75

3.3 Afmetingen wielen, lastwielzijde (mm) 230x70

3.4 Afmetingen, zwenkwielen (diameter x breedte) (mm) 100x40 100x40 100x40 100x40

3.5 Aantal wielen, aandrijf- / lastwielzijde (x=aangedreven) 2+1x/2 2+1x/4 2+1x/4 2+1x/4

3.6 Spoorbreedte, (hart op hart), aandrijfzijde b10* (mm) 480

3.7 Spoorbreedte, (hart op hart), lastwielzijde b11* (mm) 355/375/495 355/375/495 355/375/495 375
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4.2 Hoogte met ingeschoven mast (zie tabel) h1* (mm) –

4.4 Hefhoogte standaard h3* (mm) 135 135 135 135/735

4.8 Zit- of stahoogte (mm) –

4.9 Hoogte stuurboom / besturingsconsole (min. / max.) h14* (mm) 1050/1372 1050/1372 1050/1372 1050/1372

4.15 Vorkhoogte, laagste stand h13* (mm) 85

4.19 Totale lengte l1* (mm) 1648 1712 1712 1780

4.20 Lengte tot voorkant vork l2* (mm) 498 562 562 653

4.21 Totale breedte b1/b2* (mm) 720

4.22 Afmetingen vork (dikte / breedte / lengte) d/b/l* (mm) 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 50/195/1150

4.25 Breedte over de vorken b5* (mm) 520/540/660 520/540/660 520/540/660 540/570

4.32 Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken laagste stand) m2* (mm) 30

4.33 Gangpadbreedte (Ast) met pallet 1000 x 1200 mm dwars op vorken Ast* (mm) 1694 1758 1758 1874

4.34 Gangpadbreedte (Ast) met pallet 800 x 1200 mm in lengterichting 
op vorken Ast* (mm) 1894 1958 1958 2074

4.35 Draaistraal Wa* (mm) 1454 1518 1518 1526
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5.1 Rijsnelheid, belast / onbelast km/h 6.0/6.0

5.2 Hefsnelheid, belast / onbelast m/s 0.034/0.043 0.034/0.043 0.039/0.06 0.11/0.14

5.3 Daalsnelheid, belast / onbelast m/s 0.099/0.076 0.099/0.076 0.099/0.078 0.13/0.12

5.7 Helling, belast / onbelast % 10.0/20.0 10.0/20.0 10.0/20.0 10.0/20.0

5.10 Rem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch) Elektrisch
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6.1 Rijmotor vermogen (60 min.) kW 1.0

6.2 Pompmotor vermogen (15 % werkcyclus) kW 0.8 0.8 1.2 1.2

6.4 Battery voltage / vermogen bij 5-urige ontlading V/Ah 24/150 24/250 24/250-375 24/150

6.5 Batterij gewicht kg 151 212 212-294 151
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8.1 Type rijbesturing Traploos

8.4 Geluidsniveau op oorhoogte gemeten volgens EN 12 053:2001 en EN ISO 
4871, rij / hef / ledig LpAZ dB(A) 62/69/0 62/69/0 65/67/0 59/60/0

Bestuurders blootstelling aan trillingen volgens EN 13 059:2002 (m/s2) – – – –

Hand-armtrilling volgens EN 13 059:2002 (m/s2) < 2.5

* Voor meer informatie verwijzen wij naar het specifi catie blad.

STANDAARD SPECIFICATIES



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.

De Prĳ s

Maar welke
prĳ s?

UNICARRIERS CORPORATION
mds. 2017-07

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


