Dubbeldiepe opslag
30 % meer opslagcapaciteit. 17 % minder opslagkosten.

30 %
meer
opslagcapaciteit

100 %
efﬁciëntie

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.

Dubbeldiepe
opslag

Heeft u behoefte aan meer palletplaatsen binnen uw huidige opslagfaciliteiten of wilt
u uw magazĳnruimte gewoon efﬁciënter benutten?
Dubbeldiepe opslag geeft u tot 30 % meer palletplaatsen, door de palletstellingen
dubbeldiep te plaatsen heeft u minder gangpaden nodig en kunt u de ruimte
optimaal benutten. UniCarriers heeft de kennis en de juiste machines om uw
dubbeldiepe opslagactiviteiten te optimaliseren.
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Dubbeldiepe trucks
met bewegende mast
2

Dubbeldiepe trucks
met vaste mast
1

Dubbeldiepe trucks als de ATF
en XTF stapelaars of de TERGO®
reachtrucks met een vaste mast,
hebben een vrĳe ruimte nodig
voor de rĳarmen. Dit betekent dat
de onderste pallet in de stelling
geplaatst moet worden op liggers.
UniCarriers biedt diverse rĳarmen lastwiel- opties zodat deze
onderste pallet zo min mogelĳk
ruimteverlies geeft. Kortom de
hoogte van het magazĳn wordt
beter benut en het biedt meer
palletplaatsen.

Indien u de pallets op vloerniveau
wilt wegzetten, dan is een
bewegende mast ofwel mast
met reach slag de oplossing.
UniCarriers TERGO® reachtrucks
zĳn, in deze conﬁguratie,
ontworpen om een hoge
capaciteit en topprestaties te
leveren. Het robuuste ontwerp in
combinatie met de mastneiging,
het ProVision mast concept
voor perfect zicht door de mast,
bieden u de juiste voorwaarden
voor een hoogwaardige
toepassing in uw magazĳn.
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Wat is uw ultieme opslagoplossing?
Ruimte is geld. Hoe kunt u zoveel mogelĳk proﬁjt halen uit uw magazĳnruimte? Er zĳn talloze methodes om producten in
magazĳnen op te slaan. Deze hebben allemaal hun voordelen, afhankelĳk van de behoeften van uw bedrĳf. Of u nu zoveel
mogelĳk pallets wilt opslaan of een zeer hoge selectiegraad wilt bieden of pallets snel wilt handelen.
Voor diverse magazĳnen combineert dubbeldiep stapelen een zeer efﬁciënte benutting van de ruimte met uitstekende
toegankelĳkheid tot de pallets, dit in combinatie met de inzet van renderende intern transport machines.

Conventionele, verstelbare palletstelling (Index = 100)

Invulling ruimte

Is het meest gangbare type magazĳnstelling. Elke afzonderlĳke pallet is
gemakkelĳk toegankelĳk, de indeling van de stellingen is ﬂexibel en de
investeringskosten zĳn relatief laag. Deze stellingen leveren slechts zelden de
laagste opslagkosten omdat het vloeroppervlak relatief onvoldoende benut
wordt.

Stellingen
Gangpaden
Werkruimten
Opslag pallets
Praktisch gebruik

39 %
55 %
6%
90–95 %

Smallegangen (VNA) opslag
Creëert een grote opslagcapaciteiten dankzĳ de smalle gangen en hoogbouw
stellingen. Pallets worden opgeslagen en snel verzameld dankzĳ de inzet
van smallegangen trucks. Dit kan een kosten besparende oplossing zĳn,
wanneer de kosten per m² hoog liggen of de beschikbare ruimte beperkt
is. Voor een smallegangen magazĳn zĳn er speciaal trucks ontworpen met
hoge hefhoogtes waarnodig voorzien van rail- of inductiegeleiding. Het
vloeroppervlak wordt hier maximaal 40-55 % benut.
Vergelĳkingsindex installatiekosten = 110 – 140

Invulling ruimte
Stellingen
Gangpaden
Werkruimten
Opslag pallets
Praktisch gebruik

45 %
48 %
7%
90–95 %

Dubbeldiepe stellingconstructie
Halveert het aantal gangpaden nodig voor een optimaal gebruik van de
opslagruimte en biedt tot maximaal 30 % meer opslagruimte in vergelĳking
tot conventionele opslag van pallets. Vier pallets kunnen worden opgeslagen
in iedere stellingvak tussen de gangpaden. Een ideaal systeem met een
hogte stapeldichtheid en veel ﬂexibiliteit, daar waar 100 % selectiegraad
minder kritisch is dan het optimaal gebruik van de ruimte. Bovendien zĳn de
initiële investeringskosten van een dubbeldiep systeem lager dan diverse
opslagsystemen met een hoge stapeldichtheid. Voor dubbeldiep stapelen
zĳn er speciaal uitgeruste telescoop reachtrucks en stapelaars nodig om de
pallets te handelen, die het bĳkomende voordeel bieden van de ﬂexibiliteit van
de conventionele reachtrucks of stapelaars.
Vergelĳkingsindex installatiekosten = 100 – 110

Invulling ruimte
Stellingen
50 %
Gangpaden
44 %
Werkruimten
6%
Opslag pallets
Praktisch gebruik
85-90 %
(Afhankelĳk van het aantal en type
pallets)

Wĳ tillen uw dubbeldiepe
opslag naar een hoger
niveau
UniCarriers staat geheel tot uw dienst bĳ het ontwikkelen van uw dubbeldiepe opslag. Met onze expertise
in intern transport, adviseren wĳ u zodat u over een
efﬁciënt intern transportpark kunt beschikken.
UniCarriers biedt u de technologie om het beste uit
uw dubbeldiepe opslagactiviteiten te halen.
Logistics Analyser (LA)
UniCarriers heeft de kennis en ervaring, uw partner
om uw operationele efﬁciëntie continue te verbeteren.
Om u inzicht te geven in uw logistieke operatie en om
mogelĳke verbeterpunten te identiﬁceren hebben wĳ
de Logistics Analyser (LA) ontwikkeld. Dit is een geavanceerd softwareprogramma die de volledige goederenstroom van uw bestaande en toekomstige activiteiten kan simuleren en
analyseren. Samen kunnen we de juiste invulling
Truckprestaties
+ Efﬁciënte bediening
+ Magazĳnindeling

voor uw bedrĳf bekĳken
en kunnen we toetsen
welke invloed deze heeft

Operationeel
resultaat

op uw efﬁciëntie en uw
totale bedrĳfskosten.

De juiste middelen verhogen de
efﬁciëntie
UniCarriers was en is een pionier in de ontwikkeling van stapelaars en reachtrucks
met telescoop vorken, nog altĳd wereldwĳd erkend voor haar dubbeldiepe opslagtoepassingen. Ons assortiment bestaat onder meer uit een breed scala speciale
dubbeldiepe trucks met telescoop vorken. Met de bewezen en wereldwĳd toonaangevende ergonomie en topprestaties zĳn deze de beste in hun klasse.
1. UniCarriers Ergo
dubbeldiep stapelaars
De ultracompacte Ergo ATF en XTF
maken dubbeldiep stapelen mogelĳk
door optimale efﬁciëntie te combineren
met kosteneffectiviteit en ﬂexibiliteit,
terwĳl de bestuurder het comfort
geniet van een veilige, beschermde
werkomgeving met innovatieve
ergonomie. De UniCarriers Ergo
ATF instaande stapelaar is geschikt
voor smalle gangen en andere kleine
ruimtes, terwĳl de Ergo XTF dubbeldiep
zitstapelaar ontworpen voor intensief
gebruik. Door middel van de telescoop
vorken, die met één druk op een knop
uitschuiven, kunnen de Ergo ATF en
XTF dubbeldiep stapelen. Zelfs met
volledig uitgeschoven vorken stapelen
de trucks tot de maximale hefhoogte.
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ERGO ATF/XTF
Sta- en zitstapelaars met telescoop vorken
Hefvermogen enkel-/dubbeldiep ATF: 1000/800 kg, XTF: 1000/1000 kg
Hefhoogte maximaal 6,3 meter

2

3

TERGO® UMS-TF/
UHD-TF/UHX-TF
Reachtrucks met telescoop vorken
Hefhoogte maximaal 12,1 meter

2. UniCarriers TERGO®
dubbeldiep reachtrucks
De nieuwe generatie UniCarriers
TERGO® dubbeldiep reachtrucks
zĳn geavanceerd en buitegewoon
ergonomisch, met deze eigenschappen
en de uitzonderlĳke prestaties tillen de
dubbeldiep reachtrucks zware lasten
en de efﬁciëntie naar het hoogste
niveau. Met deTERGO® reachtruck
heeft u bovendien een reachtruck
in huis die vanaf het beginsel is
ontworpen voor dubbeldiepe
opslag. Uitgerust met een robuust
chassis, een sterke mast, een
mast neigfunctie toegespitst op uw
lasten, goed geplaatste hydrauliek
en hypermoderne telescoop vorken
biedt de TERGO® reachtrucks
alles om uw zware dubbeldiepe
opslagactiviteiten te optimaliseren.
Waar hoogbouwstellingen de oplossing
bieden voor meer opslagcapaciteit,
komt de TERGO® UHX-TF met zĳn

hoge hefhoogtes goed van pas,
deze truck kan dubbeldiep stapelen
tot wel 12,1 meter. Afhankelĳk van
het magazĳn en uw capaciteitseisen
biedt UniCarriers reachtrucks met een
bewegende of vaste mast.

3. UniCarriers mast met
neigfunctie geeft volledige
controle
Een mast met neigfunctie past perfect
binnen dubbeldiepe opslagactiviteiten.
Bĳ het oppakken van lasten uit de
stelling kan de mast naar achteren
worden gekanteld zodat de achterkant
van de pallet los komt van de stelling
en de daarachter geplaatste last.
Dit beperkt aanzienlĳk de kans op
schade aan goederen en verkort
tevens de lengte van de truck zodat
er sneller gewerkt kan worden bĳ het
hoog stapelen van pallets. Door de
mast naar voren te kantelen kan de
bestuurder eveneens hooggeplaatste

pallets gemakkelĳk oppakken, zelfs
wanneer er lasten overhangen op
lagere niveaus.

4.Smallegangen (VNA) manup truck voor dubbeldiep
wegzetten
In een smallegangen magazĳn
wordt de ruimte optimaal benut,
met dubbeldiepe stellingen zĳn er
nog minder gangpaden nodig en
is de opslagdichtheid optimaal.
Dubbeldiep stapelen is mogelĳk dankzĳ
de hydraulische telescoop vorken
bevestigd op een roterend vorkenbord.
De truck kan zowel pallets links als
rechts in het gangpad oppakken en
wegzetten.

5

5. ProVision concept voor
dubbeldiep zicht
Het UniCarriers ProVision mastontwerp
verbetert het zicht en de ergonomie
bĳ het werken met lasten op hoge
hefhoogtes. De hydraulische slangen
zĳn slim in de mast geplaatst zodat
de bestuurder goed zicht heeft op de
telescoop vorken, het zicht doet niet
onder voor een conventionele truck.
Optioneel zĳn een vorkcamera met
monitor leverbaar om de bestuurder
nog een beter zicht te geven. Het
ProVision concept geeft een optimaal
zicht door het beschermdak; de
beschermspĳlen zĳn gehoekt in het
beschermdak geplaatst, de breedte
tussen de spĳlen en de hoogte van de
truck verbeteren het zicht, verhogen
de veiligheid en de prestaties bĳ het
manoeuvreren in kleine ruimtes.

6. Bewegende of vaste mast?
De bewegende of reach mast die
UniCarriers biedt is ideaal voor
magazĳnen die ontworpen zĳn voor
orderpicken op laag niveau; er is geen
onderste ligger nodig in de dubbeldiepe
stelling. Orderpicken op vloerniveau
is gemakkelĳker, de volgende pallet
is gemakkelĳk toegankelĳk. De truck
kan vrĳstaan van de magazĳnstelling,
de mast reacht naar voren en met het
uitschuiven van de vorken kan men de
achterste pallet gemakkelĳk oppakken.
Deze truck kan nog altĳd de zware
lasten aan op hoge hefhoogtes.

Wanneer u met extra zware pallets
werkt, heeft u trucks nodig met een
zeer hoog restdraagvermogen. In
dat geval adviseren we reachtrucks
met een vaste mast. De onderste
pallets in de stelling dienen wel op
een ligger geplaatst te worden om
zo ruimte te bieden aan de rĳarmen
van de truck met vaste mast. Het
doordachte UniCarriers ontwerp met
smalle rĳarmen en compacte lastwielen
(235 mm) geeft minimaal ruimteverlies.

Bereik meer met minder met
dubbeldiepe opslag
Met dubbeldiepe opslag benut u de volledige capaciteit
van uw magazĳn, u haalt simpelweg meer rendement uit
minder ruimte. UniCarriers biedt u niet alleen de kennis,
technologie en de trucks die u nodig heeft om de operatie
te laten slagen, wĳ bieden u net dat beetje meer:
commitment en partnerschap.

Verlaag uw Totale Operationele Kosten
met UniCarriers

De Prĳs

Maar welke
prĳs?

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

UniCarriers Corporation behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving kleuren, accessoires en/of speciﬁcaties 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 speciﬁcaties zĳn bepaald op basis van standaard condities; afhankelĳk van operationele
omstandigheden, toepassingen en de conditie van de truck kunnen deze afwĳken. De speciﬁcaties 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

