
Enkel orderplockning på 
mellannivå
Orderplocktruck EPL 100

24/7 
support

worldwide network order pickers

EPL



En komplett lösning för din materialhantering som omfattar service,

Fleet information, hälsa & säkerhet, utbildning, logistikverktyg,

utrustning och fi nansiering.

– För att maximera din verksamhet.

I all materialhantering återfi nner vi de fyra 

grundfunktionerna: lastning/lossning, transport, stapling 

och orderplock. Var och en av dessa innebär en kostnad 

utan att öka värdet hos en produkt eller tjänst. Den mest 

arbetsintensiva av dessa är orderplockning. Det gör den 

också till den dyraste av alla materialhanteringsfunktioner. 

Just orderplockning kan faktiskt vara upp till tio gånger så 

kostnadsintensiv som de tre andra hanteringstyperna 

tillsammans. 

Att öka effektiviteten i de andra tre hanteringsmomenten 

kan spara pengar, men om man ökar den i plockning 

kommer det att ge den största och mest betydande 

kostnadsminskningen. Utförande av plockning är nyckeln till 

att uppnå detta. Den konkreta handlingen att plocka en 

artikel från en lagringsplats och sätta den på lastbäraren 

går inte att göra mycket åt i fråga om effektivitetsökning. 

Däremot går det att påverka placeringen av godset och 

plockarens avstånd till platsen, vilket är två faktorer som 

kan ha ett enormt infl ytande när det gäller att sänka 

plockkostnader. 

Gods placerat på ett genomtänkt sätt gör att plockaren har 

snabb åtkomst till plockställena. Det innebär att föraren blir 

snabbare klar med uppgiften och utnyttjar sin tid bättre, 

vilket avsevärt sänker kostnaderna. 

UniCarriers EPL är utformad för snabb, ergonomisk och 

kostnadseffektiv orderplockning. EPL är en plocktruck för 

plock på mellannivå och fi nns i två standardutföranden för 

smidig plockning upp till 2800 mm, respektive 3400 mm. 

Trucken kan anpassas med fl era tillval, såsom exempelvis 

Fleet Management-system och mobila terminaler.



Mellanplocktrucken EPL
Från UniCarriers Europe



ProVision 

förarskyddstak och 

mastkoncept för bästa 

sikt och säkerhet.

Skrivskiva monterad 

på utrustningsskena 

för ökad effektivitet 

av den administrativa 

hanteringen.

Personlig PIN-kod 

för att begränsa 

användningen till 

endast behöriga förare 

och för individuella 

förarprofi ler.

Integrerade och 

justerbara reglage 

i chassit ger en 

kortare och smidigare 

truck samt extra 

arbetsutrymme på 

förarplattformen.

Pro-Access 

sidogrindar med 

automatiska sensorer 

för att förhindra lyft 

med grindarna öppna 

över 1200 mm.

Fullt justerbar 

förarstol/kudde för 

ökad komfort som 

tillval.

Gå-bredvid reglage 

för att underlätta 

snabbare plockning 

från två närliggande 

platser.

Snabb och enkel 

åtkomst till batteriet. 

För daglig tillsyn 

eller för batteribyte i 

fl erskiftshantering.

Lågt insteg som 

minskar förarens 

trötthet och förbättrar 

prestandan. Plattform 

med inbyggd sensor i 

mattan.

Ökad åkhastighet upp 

till 12 km/h fi nns som 

tillval.

Justerbara lyft- 

och körreglage för 

personlig, ergonomisk 

föraranpassning.



Modell EPL 100

Plattformens lyfthöjd 1200 mm 1800 mm

Plockhöjd 2800 mm 3400 mm

Lyftkapacitet 1000 kg

Truckbredd 810 mm

Förarplattformshöjd 160 mm

Körhastighet Standard 9 km/h med möjlighet till ökad åkhastighet 12 km/h

Standardutrustning

Batteri på stålrullar för lättare batteribyte

Truckdator med PIN-kodsinloggning

Kylrumsutförande

Valbart ECO-läge

Ergolift

Pro-Access sidogrindar

Extrautrustning

Ergolift

Pro-Access sidogrindar

Körreglage på sidan för gående förare

Driftövervakning

Frysrumsutförande

Förarskyddstak

Skrivskiva

Utrustningsskena

12-voltsuttag



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


