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UniCarriers designer, produserer og støtter det mest avanserte 

materialhåndteringsutstyret. Ved å integrere de tre velkjente varemerkene Atlet, 

Nissan Forklift og TCM, er UniCarriers den perfekte blandingen av japansk kvalitet og 

teknologi, i kombinasjon med svensk design og ergonomi. UniCarriers representerer 

mer enn 65 års bransjeerfaring, en enestående global utstrekning og dyp forståelse 

for det lokale markedet.

Alle materialhåndteringsoperasjoner har de fi re 

hovedfunksjonene: lasting/lossing, horisontal transport, 

stabling og ordreplukking. Alle disse funksjonene øker 

kostnadene og ikke verdien til et produkt eller en 

tjeneste. Ordreplukkingen er den mest arbeidsintensive 

av disse. Det gjør at den også er den dyreste av alle 

materialhåndteringsfuksjonene. Kostnadene for ordreplukking 

kan faktisk være inntil ti ganger så høye som kostnadene 

for de tre andre håndteringsfunksjonene tilsammen.

Raskere ytelse i de tre andre håndteringsmetodene 

vil påvirke evnen til å spare penger, med hvis man kan 

optimalisere plukkeytelsen, vil det gi den største og viktigste 

kostnadssenkingen. Nøkkelen til å oppnå dette er konstruksjon, 

ikke hell. Den fysiske handlingen som ligger i det å plukke 

et produkt fra lageret og plassere det på lasten har bare 

begrenset mulighet for forbedring av ytelsen. Men 

plasseringen av lagerbeholdningen som skal plukkes, 

og det å plassere operatøren nærmere det stedet, er de 

to viktigste faktorene som kan ha en enorm effekt på 

reduksjonen av kostnadene for ordreplukkingen. 

Hvis plukkerne har vanskelig for å komme til et produkt, 

er det bortkastet tid og penger. Når plukkerne har enkel 

og rask tilgang til plukkestedet, utføres jobben effektivt. 

Det gir bedre tidsbruk, og det bidrar til å redusere 

kostnadene betydelig.

UniCarriers EPL er designet for å gi rask, ergonomisk 

og kostnadseffektiv ordreplukking. EPL er en mellom 

ordreplukker som er tilgjengelig i to modeller.

UniCarriers EPL 100 gjør det enklere å ordreplukke opp 

til 2800 mm og 3400 mm.

Ved å gi operatøren umiddelbar fri tilgang til plukkestedene 

reduserer EPL tiden som går med til ordreplukkingen, og 

dermed senkes kostnadene og økes lønnsomheten.



UniCarriers Europe pres 
ordreplukkeren EPL 100 for mellom høydene



enterer

ProVision førervern 

og maste konsept 

for maksimal sikt 

og sikkerhet under 

kjøring.

Skriveplate for 

effektiv plukk og 

administrasjon

Tilgang med PIN-kode 

for å begrense bruken 

kun til autoriserte 

truckførere med sin  

individuelle kjøreprofi l.

Kontrollpanel 

innebygd i chassie 

skaper en kortere, 

mer manøvrerbar 

truck som gir ekstra 

arbeidsrom på 

plattformen.

Pro-Aktive sidegrinder 

med automatisk 

sensor som forhindre 

bruk av trucken med 

grindene åpne når de 

er over 1200 mm.

Justerbar ståpute for 

bedre komfort

Gå ved siden av bryter 

gir rask ordreplukk fra 

ulike nivåer

Raskt og enkelt batteri 

bytte system

Lavt innsteg reduserer 

tretthet og forbedrer 

ytelsen til truckføreren. 

Automatisk gulvføler 

pre-sens sensor i hele 

plattform gulvet.

Økning av 

kjørehastighet 

(option) (12 km/t)

Justerbart kontrollpanel 

gjør at operatørene 

kan tilpasse trucken 

slik at de passer sitt 

komfort nivå.



Modell EPL 100

Løftehøyde, plattform 1200 mm 1800 mm

Plukkehøyde 2800 mm 3400 mm

Løftekapasitet 1000 kg

Truckbredde 810 mm

Innstegshøyde 160 mm

Kjørehastighet Standard 9 km/t, med et alternativ for høy hastighet på 12 km/t

Standardutstyr

Batteri på stålrullerfor enkelt batteri bytte

OnBoard truckdatamaskin med PIN-kodetiltang

Kjølelager utførelse

ECO-kjøremodus

Ergo lift

Proaktive sidedeksler

Ekstrautstyr

Ergo lift

Overbevaringsrom

Betjeningsystem for gående fører

Håndteringssystem for truck og operatør

Fryselagerutførelse

Førervern

Skriveplate

Utstyrsbjelke

12 volt uttag



UNICARRIERS CORPORATION

UniCarriers Corporation forbeholder seg retten til å gjøre endringer av farger, utstyr eller spesifi kasjoner i denne brosjyren, eller å avvikle individuelle modeller uten krav om forvarsel. Fargene på de leverte kjøre-

tøyene kan avvike noe fra dem i denne brosjyren. Spesifi kasjonene varierer i de ulike landene, avhengig av lokale markedsforhold. Vennligst kontakt din lokale forhandler for å garantere at det leverte kjøretøyet 

er i samsvar med dine forventninger. Alle verdier er fastsatt på grunnlag av standardvilkår og kan variere pga. motor- og systemtoleranser, truckens forhold og driftsforhold. Noe utstyr vist på bildet er valgfritt.

Reduser dine totale driftskostnader med 
UniCarriers.

Vi er enige. Prisen er alt. Eller for å være mer spesifi kke: dine 

totale driftskostnader (TCO). Det er derfor vi er opptatt av 

å redusere kostnadene og forbedre din materialhåndtering. 

Trucken og truckens ytelse spiller en viktig rolle, men for oss 

er det enda viktigere hvordan vi kan hjelpe deg med å optimere 

din lagerdrift, slik at du får best valuta for pengene. Som i det 

lange løp er det som skaper en vinner. 

Alt handler 

om prisen. 

Men til 
hvilken pris?

unicarrierseurope.com/no


