
Teknik för 
Double-Deep lager 
 30 % högre effektivitet i utnyttjandet av lagringsutrymmet. 17 % lägre lagringskostnader.



30 %
mer 
lagringskapacitet

100 %
effektivt 
lagerarbete



Driver du en snabbt växande verksamhet? Har du behov av en utvidgning inom 

dina befi ntliga lagringsanläggningar, eller vill du bara använda ditt utrymme mer 

effektivt? En bra idé har ofta många namn. Att lagra två pallar djupt kallas dubbel-

lagring, eller Double-Deep.

Double-Deep ger dig genast upp till 30 procent mer pallplatser jämfört med 

konventionella pallställ. UniCarriers har den expertis och teknik som behövs för 

att hjälpa dig att optimera dina arbetsprocesser vid dubbellagring.

UniCarriers
Double-Deep

UniCarriers designar, tillverkar och servar mycket avancerad 

materialhanteringsutrustning. Genom sammanslagningen av de tre välkända 

märkena Atlet, Nissan Forklift och TCM kan UniCarriers erbjuda en perfekt 

blandning av japansk kvalitet och teknik i kombination med svensk design och 

ergonomi. UniCarriers besitter över 65 års branscherfarenhet, global räckvidd 

samt en djupgående kunskap om den lokala marknaden.
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1   Double-Deep med 
fast stativ

Truckar med fast stativ för 

dubbel lagring, som till exempel 

staplare av typ ATF och XTF eller 

TERGO® skjutstativtruckar med 

fast stativ, behöver fritt utrymme 

för stödbenen. Det innebär 

att den nedersta pallen måste 

placeras på balkar i pallstället. 

UniCarriers tillhandahåller ett antal 

olika lösningar med stödben och 

lasthjul för att kunna placera den 

nedre pallen så lågt som möjligt. 

Det ger ett bättre utnyttjande av 

lagrets höjd och ett ökat antal 

pallplatser.

2   Double-Deep med 
rörligt stativ

Om plockning från golvnivå 

är din prioritet, eller om du vill 

placera den första pallen på 

golvet av någon annan

anledning, så är ett rörligt stativ 

rätt lösning. UniCarriers TERGO® 

skjutstativtruckar är utformade 

för att ge högsta kapacitet och 

prestanda i den här layouten. 

Den stabila konstruktionen i 

kombination med tiltande mast 

och ProVision-konceptet för 

perfekt sikt genom stativet får 

du rätt förutsättningar för en 

högpresterande lagerlösning.



Platsutnyttjande

Ställage  50 %

Gångar  44 %

Arbetsområden  6 %

Pallar i lagersystemet

Praktiskt utnyttjande  85–90 %

(Beroende på antalet pallar av 

samma typ.)

Platsutnyttjande

Ställage  45 %

Gångar  48 %

Arbetsområden  7 %

Pallar i lagersystemet

Praktiskt utnyttjande  90–95 %

Platsutnyttjande

Ställage  39 %

Gångar  55 %

Arbetsområden  6 %

Pallar i lagersystemet

Praktiskt utnyttjande  90–95 %

Konventionellt Justerbart Pallställ (KJP = 100)

är den vanligaste typen av ställage. Varje enskild pall går lätt att komma åt, 

ställagen är fl exibla och kapitalkostnaden relativt låg. Den här lösningen ger 

dock sällan lägsta möjliga lagringskostnader eftersom golvytan utnyttjas 

relativt dåligt.

Double-Deep ställage

halverar antalet gångar som krävs för att ge ett optimalt utnyttjande av 

lagringskapaciteten, med en lagringsökning på upp till 30 procent jämfört 

med konventionellt justerbart pallställ. Fyra pallar kan lagras i varje ställ mellan 

gångarna.

Det är ett idealiskt lagringssystem med hög täthet och större fl exibilitet i de 

fall där en hundraprocentig selektivitet är mindre avgörande än ett optimalt 

utnyttjande av utrymmet. Dessutom är den initiala kapitalkostnaden för dubbel 

ställage lägre än för många andra lagringssystem med hög täthet. För att 

systemet ska kunna användas krävs en teleskopisk gaffeltruck avsedd 

för dubbelställage, som dessutom är lika fl exibel som en konventionell 

skjutstativtruck.

Kostnadsjämförelseindex för installation = 100 – 110 (KJP = 100)

Smalgångslager (Very Narrow Aisle, VNA)

skapar hög lagringskapacitet tack vare smalgångar och en mycket hög 

ställagehöjd. Pallar lagras och hämtas snabbt tack vare konstruktionen 

av smalgångstruckarna där föraren kan följa med upp. Detta kan vara en 

kostnadseffektiv lösning om kostnaden per kvadratmeter är hög eller om den 

tillgängliga ytan är begränsad. För att arbeta i en smalgångslösning krävs 

speciellt konstruerade sken- eller slingstyrda höglyftande truckar. Utnyttjandet 

av golvutrymmet är upp till 40–55 procent beroende på transportgångens 

bredd.

Kostnadsjämförelseindex för installation = 110 – 140 (KJP = 100)

Vilken är din ultimata lagerlösning?
Utrymme är lika med pengar. Hur kan du alltså få ut det mesta av ditt lagerutrymme? Det fi nns en mängd metoder för att 

lagra produkter på pallar i ett lager – allt från enkel blockstapling på golvet till högavancerade automatiska kranlager. Alla har 

sina fördelar beroende på dina operativa krav – om det helt enkelt är att lagra så många pallar som möjligt eller att möjliggöra 

en mycket hög grad av selektivitet så att varje given pall kan hämtas omedelbart. Men för många typer av lager förenar 

Double-Deep ett högeffektivt utnyttjande av utrymmet med utmärkt tillgänglighet med hjälp av fl exibel och kostnadseffektiv 

hanteringsutrustning.



 Truckens prestanda

+ Förarens effektivitet

+ Lagerstruktur

 Arbetsresultat

Vi höjer din Double-Deep 
lagring till nästa nivå

När du utvecklar ditt system för dubbellagring, 

står UniCarriers materialhanteringsexpertis till ditt 

förfogande. Vi vägleder dig så att du kan skapa den 

mest effektiva truckparken utifrån dina unika lager-

förhållanden, och vi erbjuder dig en teknik där du får 

största möjliga nytta av ditt Double-Deep system.

Logistics Analyser (LA)

UniCarriers har den materialhanteringsexpertis och 

erfarenhet som krävs för att bli din partner att kontinu-

erligt förbättra din arbetseffektivitet. För att hjälpa dig 

att få en översikt över dina lagerarbeten och identifi era 

områden för förbättringar, har vi utvecklat Logistics 

Analyser (LA). Det är ett avancerat verktyg som gör 

det möjligt för oss att simulera och analysera hela 

fl ödet i dina nuvarande 

och framtida arbetspro-

cesser. Tillsammans kan 

vi lätt hitta rätt lösningar 

för din verksamhet och 

se hur de påverkar både 

din effektivitet och dina 

totala driftkostnader.
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Rätt verktyg för 
din effektivitet
UniCarriers var först med att utveckla teleskopgaffl ar på staplare och skjutstativ-

truckar, och är fortfarande erkänd världsledare inom tillämpningar för Double-Deep 

lagring. Vårt sortiment omfattar ett brett spektrum av truckar med teleskopiska 

gaffl ar avsedda för Double-Deep ställage. Beprövad ergonomi i världsklass och 

förstklassig prestanda gör dem till de mest effektiva i sin klass.

1. UniCarriers ERGO staplare 
för Double-Deep lager 
De ultrakompakta ERGO ATF och 

XTF ger möjlighet till dubbelstapling 

samtidigt som de förenar optimal 

effektivitet med kostnadseffektivitet 

och fl exibilitet. Tack vare UniCarriers 

innovativa ergonomiska teknik kan 

föraren glädja sig åt en säker och 

skyddad arbetsmiljö. Staplaren ERGO 

ATF för stående förare kan arbeta 

i smala gångar och andra trånga 

utrymmen. Med sina teleskopgaffl ar, 

som kan skjutas ut genom en 

knapptryckning, ger ERGO ATF/XTF 

möjlighet till dubbelstapling.

Den kan stapla upp till den högsta 

lyfthöjden även när gaffl arna är helt 

utskjutna. Dubbelstaplaren ERGO

XTF för sittande förare är utformad för 

intensivare arbetsuppgifter, där föraren 

måste arbeta under långa perioder och 

har det bättre i sittande än i stående 

position.

ERGO ATF/XTF
Telereach staplare med teleskopgaffl ar för stående och sittande 
förare

Lyftförmåga enkelt/dubbelt djup ATF 1000/800 kg, XTF: 1000/1000 kg

Lyfthöjd upp till 6,3 meter
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TERGO® UMS-TF/UHD-TF/
UHX-TF 
Skjutstativtruck med teleskopgaffl ar

Lyfthöjd upp till 12,1 meter

2. UniCarriers TERGO® 
skjutstativtruckar för 
Double-Deep lager
Den nya generationen av UniCarriers 

TERGO® skjutstativtruckar för tunga 

arbeten i dubbelställage lyfter din 

lagereffektivitet till högsta nivå tack 

vare en utomordentligt avancerad 

ergonomi och prestanda. Du kan 

också få en skjutstativtruck som redan 

från början är konstruerad för dubbel 

lagring. TERGO® är byggd med ett 

robust chassi, ett starkt stativ med 

en lämplig tilt-funktion beroende på 

dina materialhanteringsbehov, ett 

väldimensionerat hydrauliskt system 

och toppmoderna teleskopgaffl ar och 

har vad som krävs för att optimera 

dina tunga arbetsuppgifter i dubbel 

ställage. I de fall höga ställage 

är lösningen i strävan efter ännu 

mer lagringskapacitet, fi nns den 

höglyftande TERGO® UHX-TF som 

ger möjlighet till dubbel stapling på 

lyfthöjder upp till 12,1 meters höjd. 

Beroende på lagrets konstruktion och 

dina kapacitetsbehov, konstruerar 

UniCarriers skjutstativtruckar med ett 

rörligt eller ett fast stativ.

3. UniCarriers stativtilt för 
total kontroll vid dubbeldjup 
lagring 
Stativtilt passar perfekt för 

arbetsuppgifter i Double-Deep 

ställage. När man tar ner laster från 

ställaget, kan stativet tiltas bakåt så 

att pallen kommer tillräckligt långt bort 

från ställaget och lasten bakom. Det 

minimerar risken för skador på varor. 

Samtidigt minskas truckens längd 

vilket i sin tur ökar hastigheten på 

pallhanteringen vid stapling på höjd. 

Genom att tilta stativet framåt, kan 

föraren nå pallar som är placerade 

högt upp i ställaget även om lasten 

skjuter ut på de lägre nivåerna.

4. Smalgångstruck där 
föraren följer med upp för 
Double-Deep lager
En lagerstruktur med smalgångar ger 

ett utmärkt utnyttjande av utrymmet. 

Lägger man till dubbelstapling så 

minskas antalet gångar som behövs 

och lagertätheten blir utomordentlig. 

Möjlighet till dubbelstapling 

åstadkommer man med en stabil 

svänggaffelvagn med teleskoperande 

gaffl ar som gör det möjligt för trucken 

att hantera pallar i ställaget på båda 

sidor av gången.
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5. ProVision-konceptet för 
din Double-Deep sikt
UniCarriers stativkonstruktion av 

typ ProVision säkerställer sikt och 

ergonomi vid hantering av laster 

i höga lagersystem. Eftersom 

hydraulslangarna för manövreringen av 

teleskopgaffl arna är smart placerade 

i stativet, kan föraren njuta av samma 

genomsikt som i en konventionell truck. 

För att ytterligare förbättra förarens 

sikt i höga Double-Deep ställage, 

går det att som tillval få en kamera 

som är inbyggd i stativet tillsammans 

med en bildskärm i hytten. ProVision- 

konceptet innebär också optimerad 

sikt genom skyddstaket tack vare 

de perfekt placerade och vinklade 

skyddsstängerna. 

Om din verksamhet omfattar extra 

tunga pallar, behöver du truckar med 

en mycket hög lastkapacitet. I så fall 

rekommenderar vi skjutstativtruckar 

med fast stativ. Det innebär att ställaget 

måste ha en balk nedtill för att ett fast 

stativ ska kunna användas. UniCarriers 

intelligenta konstruktion med låga 

stödben och kompakta lasthjul (endast 

235 mm) möjliggör en låg placering av 

den nedre balken, vilket ökar din totala 

lagringskapacitet.

Öppningarna i förarskyddets stolpar 

och truckens låga profi l bidrar också 

till att förbättra sikten, säkerheten och 

prestandan vid manövrering i trånga 

utrymmen.

6. Rörligt eller fast stativ?
UniCarriers lösning med fast stativ är 

perfekt i lager som är konstruerade för 

orderplockning på låga nivåer, eftersom 

det inte behövs någon nedre balk i 

dubbelställaget. Det gör att platsen för 

plockning på golvnivå är lätt tillgänglig 

och påfyllningspallen kan kommas åt 

omedelbart. Med trucken vid pallstället 

skjuts stativet fram och gaffl arna körs 

ut för att hantera den bakre pallen 

enkelt och smidigt. Trucken kan 

hantera tunga laster även på höga 

lyfthöjder. 



Vi vågar bry oss om din 
Double-Deep hantering

Med dubbellagring frigör du hela kapaciteten i ditt lager. 

Du får helt enkelt ut mer av mindre. Vi på UniCarriers har 

den expertis, den teknik och det sortiment av truckar som 

du behöver för att ha framgång, och mest av allt har vi 

det personliga åtagandet att bry oss om din verksamhet 

för hela slanten. Det är väldigt personligt, och det är helt 

enkelt så vi är.



UNICARRIERS CORPORATION

Minska dina totala driftkostnader med
UniCarriers

Vi håller med. Priset är allt. Eller för att vara mer specifi k: dina

totala driftskostnader (TCO). Det är därför vi är så fokuserade

på att sänka dina kostnader och förbättra din materialhantering.

Trucken och dess prestanda spelar en viktig roll, men vi lägger

ännu större vikt vid hur vi kan hjälpa dig att optimera din

lagerverksamhet för att ge dig mest värde för pengarna.

Så kan vi göra dig till en vinnare i det långa loppet.

UniCarriers Corporation förbehåller sig rätten att utan varsel ändra färgerna, utrustningen eller specifi kationerna som anges i denna broschyr, samt att avveckla enskilda modeller. Färgen på de levererade fordonen 

kan variera något från färgerna i denna broschyr. Specifi kationerna för olika länder varierar beroende på lokala marknadsförhållanden. Vänligen rådgör med din lokala återförsäljare för att säkerställa att fordonet 

som levereras överensstämmer med dina förväntningar. Alla värden bestäms utifrån standardförhållanden och de kan variera beroende på motor- och systemtoleranser, truckens skick och driftförhållanden. En 

del utrustningen som visas på bilderna är tillval.

Allt handlar 

om priset.

Men vilket 
pris?

unicarrierseurope.com/sv


