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Riktig avgjørelse

Antallet nødvendige arbeidstimer for 

å utføre en ordreplukkeoperasjon er 

langt mer enn arbeidstimene for alle 

gjenværende funksjoner tilsammen.

Denne operasjonen blir den dyreste av 

alle materialhåndteringskostnadene, og 

dette gjør valget av ordreplukkeutstyr 

til en beslutning som vil avgjøre hvor 

godt du holder disse kostnadene 

under kontroll og gir mulighet for å 

øke lønnsomheten.

Ved alle materialhåndteringsoperasjoner er hver håndteringsmetode en 

nødvendig funksjon der hele prosessen vil kollapse uten denne med et høyt 

tidsforbruk, mye personell og dermed høye kostnader.

Alle håndteringsmetoder er en del av materialhåndteringskostnadene, 

og ordreplukking er uten tvil den viktigste.

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.

Det er 7 viktige nært tilknyttede områder som trenger 
seriøs vurdering:

1.  Det samlede materialhåndteringssystemet og 

ordreplukkemetoder som benyttes

2.  Ergonomi og hvordan dette påvirker operatørenes 

komfort og produktivitet

3.  Produktivitet på ordreplukkesystemet og -utstyret

4.  Spesialtilpasset utstyr som er beregnet på å 

oppfylle ordreplukkebehovene

5.  Sikkerhet når det gjelder utstyrsdesign og hvordan 

dette påvirkes av ordreplukkesystemet

6.  Pålitelighet og oppetid på utstyret vil ha stor 

betydning for de løpende kostnadene for 

ordreplukkesystemet

7.  Manøvrerbarhet som følge av smart design, 

med god plassutnyttelse som dermed holder 

kostnadene på et minimum
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Den riktige måten
å gjennomføre en ordreplukkefunksjon på

I UniCarriers salgsorganisasjon benytter vi 

kostnadsreduksjonseksperter. Deres mål er å hjelpe 

deg til å bygge et håndteringssystem som skaffer 

og opprettholder alle disse fi re områdene og tar 

hensyn til alle andre viktige funksjoner i din generelle 

driftssituasjon. En 360 

graders studie.

For å hjelpe disse ekspertene gir vi dem vårt 

anerkjente simuleringsprogram „Logistics 

Analyser“. Med dette programmet kan vi utforme 

ditt materialhåndteringssystem og simulere 

alle alternative tilgjengelige 

ordreplukkemetoder 

for å etablere den 

som passer best 

for deg. Passer i 

betydningen høy 

ytelse, mest effektiv 

tidsutnyttelse, høye 

sikkerhetsnivåer og 

de laveste totale 

driftskostnadene.

Mange leverandører vil satse på fl eksibilitet på utstyret og mange fl ere vil ha 

den lavest mulige prisen som det primære målet. Men begge disse strategiene 

ignorere de avgjørende totale materialhåndteringskostnadene.

UniCarriers vil identifi sere det mest tidseffektive ordreplukkesystemet og utstyret 

til dine individuelle behov, og de vil dermed redusere de totale driftskostnadene:

• Effektiv ordreplukking 

• Høyeste sikkerhetsnivåer 

• Laveste totale driftskostnader 

• Mest tidseffektive plukkestrategi





23 %
økning i maksimal 
plukkhøyde

11 %
høyere effektivitet i 
ordreplukkingen
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1. Førervennlig kabin
•  Synlighet med hjelp av ProVision-

hovedmast

•  Synlighet med hjelp av fronten på 

ordreplukkekabinen

•  Dette gir sikkerhet, gode resultater 

og kostnadseffektivitet

2. og 3. fl eksible kontroller
•  Designet til å passe i begge hender

•  Regulerbar opp og ned med 

rotasjon fremover og bakover 

som passer til alle operatører

•  Kontroller på forsiden mot gaffel 

elle bak ved mast

4. Designet til ordreplukking
•  Flere oppbevaringsrom til 

alt operatøren trenger under 

ordreplukkingen

5. og 6. Tar vare på
operatøren
• Lav innstegshøyde

• Profesjonelle sidegrinder

• Bred plattform inngang/utgang

7. Batteritilgang
•  Enkel tilgang til batteriet ovenfra 

for å kontrollere elektrolyttnivået

•  Enkel uttrekkbar tilgang på stålruller 

med batteriskift for utvidet bruk

8. Ergonomisk sete med fl ere 
posisjoner
•  Fullt justerbart til alle posisjoner 

slik at det kan brukes som et 

komfortabelt sete ved lengre 

kjøreeavstander, eller som en 

komfortabel pute man kan hvile 

på mellom plukkstedene

Ergonomi ...
Den benyttede vitenskapen om utstyrsdesign som maksimerer produktiviteten på 

arbeidsplassen, forebygger personskader og reduserer tretthet hos operatørene. 

UniCarriers har et 360 graders syn på ergonomi.
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9. Intelligent bruk av vertikal 
plass
•  Førervern over hodet som sikkerhet 

kan også brukes til å feste annet 

ekstrautstyr, f.eks. LED-lys, speil, 

kjølevifte, radio etc.

10. DPS – sensor for 
førertilstedeværelse
•  Den innovative DPSen forbedrer 

ergonomien betydelig ved å erstatte 

den gamle, lille dødmannsknappen. 

Gulvpanelet er utstyrt med sensorer 

som registrerer føreren i kabinen. 

Dette betyr at operatøren ikke 

trykker ned en pedal med foten. 

Oppbyggingen av belastning og 

nedtrykking av en side av kroppen 

unngås.

Andre fordeler
•  Designet for å oppnå individuell 

montering av elementer som 

strekkodeskannere, skrivebord, 

dokumentholdere, kjølevifte, 

dataterminal og plukketiketter

•  Alt operatøren trenger for å utføre 

plukkfunksjonen effektivt

•  Lavt støynivå som gir økt komfort 

(66 dB)



Ergonomi ...

= Produktivitet

+ Sikkerhet
Sikkerhet er en prioritet for UniCarriers, og når det dreier 

seg om å bestille plukkutstyr, er sikkerhet avgjørende:

• For operatørene

• For andre personer på og rundt arbeidsområdet

• For produkter og produksjonsutstyr på området

Produktivitet har nære forbindelser til ergonomi og sikkerhet. 

En komfortabel plukktruck øker operatørens produktivitet. En sikker 

maskin lar operatøren utnytte alle fordelene med trucken.





Manøvreringsevne

God synlighet er grunnleggende for manøvreringsevnen. 

Den gode ergonomiske designen av kabinen og understellet 

skaper forhold som øker operatørens årvåkenhet og evne til 

å arbeide på begrensede områder på en sikker måte. 

Flott design inkluderer betjeningsenheter som kan justeres 

slik at de passer til hver enkelt operatør. Individuell tilpasning, 

god ergonomi og 360° synlighet betyr høy produktivitet og 

maksimal sikkerhet.

Evnen til å manøvrere på trange områder tillater full bruk av den tilgjengelige 

plassen. Dette sikrer at maksimal lagringskapasitet kan realiseres. Evnen til å 

arbeide i trange rom på en enkel måte betyr også at dyktige operatører kan 

unngå kollisjoner og tilhørende kostnader.



Pålitelighet og oppetid

Flott design gir utmerket sikt, noe som forhindrer ulykker og 

personskader, og gir også økt oppetid.

•  Robust mast

•  Solid støtfanger foran

•  Sterke kabinskinner

•  Sterke sidegrinder

•  PIN-kodetilgang forebygger skader pga. uautoriserte brukere

•  PIN-kode tillater at førerinnstillingene optimeres til hvert 

førerferdighetsnivå

•  Datamaskinen i trucken gir ingeniører diagnostikktilbakemeldinger.

•  Rask og enkel batteritilgang sørger for godt vedlikehold og 

økt batterilevetid

Design og kvalitet sammen fører til utstyr med høy pålitelighet og derfor høye 

nivåer for oppetid.

Modul design gir ...  

• Vanlige deler

• Høy tilgjengelighet på deler

• Høy teknikerkunnskap

• Høye nivåer på oppetid



Ordreplukking er den mest tidkrevende og arbeidskrevende 

håndteringsaktiviteten. Dette gjelder fortsatt uavhengig av 

lagringshøyden på plukkstedet.

Det må ikke inngås noe kompromiss når det gjelder ytelse og 

risiko når det gjelder sikkerhet. Ordreplukkeutstyret skal være 

konstruert for å gjøre det mulig å få operatøren:

•  Så nær plukkstedet som mulig

•  Raskest mulig

• På den sikreste mulige måten

UniCarriers ordreplukkeutvalg er komplett med utstyr utformet 

for å tillate komfortabel og tidseffektiv plukking med en 

maksimal sikkerhet og gjør det mulig å plukke fra gulvnivå opp 

til uslåelige 12,1 meter. UniCarriers tilbyr nå to modeller med 

mange forskjellige spesifi kasjoner (modul konstruert). EPM
og EPH. Begge tilbyr enkel adkomst for serviceteknikere med 

høy oppetid og lengre tidsintervaller mellom service.

En 48 volt kraftig høytløftende ordreplukker 

med overlegen kapasitet på 1250 kg. 

Konstruert for å nå plukkhøyder som tidligere 

var uoppnåelige med standard plukkeutstyr. 

Plukk sikkert fra 12,1 meters høyde i et godt 

ergonomisk miljø. En fullt utstyrt og ryddig 

førerkabin som er en perfekt arbeidsplass 

med høy produktivitet.

Ordreplukking på høyt 
nivå på sitt beste

EPH



En 24 volt høytløftende ordreplukker med 1000 kg 

kapasitet. Denne trucken er utviklet for å nå 

plukkhøyder på 9,85 meter og har mange deler og 

felles funksjoner med sin storebror, EPH. Den samme 

robuste designen med identiske førerkabiner som gir 

optimal komfort, sikkerhet og produktivitet.

Tilpasning/
tilpasningsdyktighet

Hver ordreplukkeoperasjon har sine 
spesielle unike behov, og dette betyr ofte 
en spesialbygd, skreddersydd løsning når 
det gjelder utforming av plukkeutstyret.

UniCarriers har tidligere utviklet spesielle 
plukktrucker for å oppfylle kravene til 
spesielle og uvanlige plukkoperasjoner.

Ergo plukktrucker 

med sikkerhetsporter 

foran gir tilgang til 

spesialutformede 

lastbærere.

Lange og brede 

plattformer for plukking 

og lagring av møbler i 

alle størrelser og former. 

Ideell til lagring av 

komplette møbelsett på 

ett sted.

Lange plattformer til å 

plukke lang, uhåndterlig 

last, for eksempel 

bileksosanlegg, plastrør og 

plastprofi ler.

Enkelt, sikkert, raskt og 

nøyaktig.

EPM



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


