
Maximale prestaties voor 
het orderverzamelen
Middelhoge orderpicker EPL 100

24 /7 
service

wereldwijd netwerk orderpickers

EPL



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 wereldwĳ de dekking en een uitstekende kennis 

van lokale markten.

In iedere interne logistieke operatie onderscheiden wĳ  

vier basis intern transport functies: het laden / lossen, het 

horizontale transport, het stapelen en het orderverzamelen. 

Van alle functies worden vaak de kosten bekeken en kĳ ken 

we minder naar de toegevoegde waarde van het product 

of de dienst. De meest arbeidsintensieve operatie van deze 

functies is het orderverzamelen, dit maakt deze ook de 

duurste van alle intern transport functies. De kosten van het 

orderverzamelen kunnen wel tien keer hoger uitvallen dan 

de kosten van de drie andere genoemde intern transport 

werkzaamheden samen. 

Een snelle performance in alle intern transport diciplines 

hebben invloed op de kosten, maar wanneer het order-

verzamelen geoptimaliseerd wordt zal dat een zeer signifi -

cante kostenreductie kunnen opleveren. Het ontwerp is de 

sleutel tot succes. De fysieke handeling om een artikel uit 

een opslaglocatie te pakken en deze op de lastdrager te 

plaatsen kunnen wĳ  niet verbeteren. Wel kunnen wĳ  van 

invloed zĳ n op de twee belangrĳ ste factoren die bĳ dragen in 

het verlagen van de orderverzamelkosten zĳ nde de order-

verzamellocatie zelf en de machine om de bestuurder zo 

dicht mogelĳ k bĳ  de orderverzamellocatie te krĳ gen. Order-

pickers die moeizaam bĳ  een product komen, verspillen tĳ d 

en geld. Orderpickers die snel en een gemakkelĳ ke toegang 

bieden tot een orderverzamellocatie, maken het werk 

effi ciënt. Door de beschikbare tĳ d beter te benutten verla-

gen zĳ  aanzienlĳ k de kosten. 

De ATLET by UniCarriers EPL orderpicker is ontworpen 

voor snel, ergonomisch en kosteneffi ciënt orderverzamelen. 

De EPL is een middelhoge orderpicker leverbaar in twee 

basis uitvoeringen die het orderverzamelen in magazĳ nstel-

lingen of schappen vergemakkelĳ kt. 

De ATLET by UniCarriers EPL 100 maakt het orderverzamelen 

op een hoogte van 2800 mm tot 3400 mm gemakkelĳ k. 

Doordat de bestuurder direct toegang heeft tot de order-

verzamellocaties, bespaart de EPL orderpicker tĳ d en 

kosten, zodat de rentabiliteit stĳ gt. 
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duceert 

ProVision 

hoofdbeschermer en 

mast bieden optimaal 

zicht tĳ dens het 

orderverzamelen en 

rĳ den. 

Schrĳ fplateau voor een 

effi ciënte administratie.

PIN-code 

toegang voorkomt 

ongeoorloofd 

gebruik en geeft de 

gebruiker toegang 

tot zĳ n persoonlĳ ke 

voorkeursinstellingen.

Bedieningselement 

geïntegreerd in het 

chassis. De truck is 

korter, makkelĳ k te 

manoeuvreren en de 

bestuurder heeft meer 

ruimte op het platform.

Beschermingsbeugels 

zĳ n beveiligd met sen-

soren: dit voorkomt 

gebruik met open 

beschermingsbeugels 

bĳ  een hoogte van 

1200 mm.

Optioneel leverbaar is 

een steun voor meer 

comfort.

Meeloopbesturing 

bevordert de 

snelheid bĳ  het 

orderverzamelen uit 

twee aangrenzende 

locaties.  

Gemakkelĳ ke en 

snelle toegang tot de 

batterĳ , voor dagelĳ ks 

onderhoud of om 

batterĳ en te wisselen.

Lage instaphoogte. 

De ingebouwde 

vloerbeveiliging 

voorkomt dat de truck 

kan rijden zonder 

bestuurder.

Hogesnelheidsoptie: 

12 km/u

voor een betere 

prestatie. 

Verstelbare 

bedieningselementen; 

de chauffeur kan de 

truck instellen en 

aanpassen aan zĳ n 

individuele wensen.



Model EPL 100

Hefhoogte platform 1200 mm 1800 mm

Orderverzamel hoogte 2800 mm 3400 mm

Hefvermogen 1000 kg

Truckbreedte 810 mm

Instaphoogte platform 160 mm

Rĳ snelheid Standaard 9 km/u - 12 km/u verhoogde snelheid is optioneel

Standaard uitvoering

Stalen batterĳ wisselrollen om de batterĳ  eenvoudig te wisselen

On-board truck computer met PIN-code toegang

Koelhuis uitvoering

ECO-rĳ modus

Ergolift

Zĳ beschermingsbeugels

Optioneel

Ergolift

Zĳ beschermingsbeugels

Meeloopbesturing

Fleet Management systeem

Vrieshuis uitvoering

Hoofdbeschermer

Schrĳ fplateau

Accessoiresbeugel

12 Volts aansluiting



UNICARRIERS CORPORATION

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 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


