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Rätt beslut

Antalet arbetstimmar som krävs för att 

utföra en orderplockuppgift är långt 

fl er än de arbetstimmar som krävs för 

alla övriga funktioner tillsammans.

Denna arbetsintensiva verksamhet 

är den mest kostsamma av alla 

hanteringskostnader. Därför är 

beslutet om orderplockningsut-

rustning avgörande för hur väl 

man lyckas hålla dessa kost-

nader under kontroll och öka 

lönsamheten.

Vid alla verksamheter med materialhantering är varje hanteringsmetod en 

nödvändig funktion. Utan den skulle hela processen kollapsa och förvandlas till 

ett berg av förlorad tid och personal och därmed pengar. Varje hanteringsmetod 

är en del av företagets kostnader för materialhantering och orderplockning är den 

mest kostsamma. Alla orderplockningsfunktioner som inte kan automatiseras 

kräver personal.

UniCarriers designar, tillverkar och servar mycket avancerad materialhanterings-

utrustning. 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.

Det fi nns 7 viktiga och nära sammanlänkade 
områden som bör övervägas noga:

1.  Hela systemet för materialhantering och de 

orderplockningsmetoder som används

2.  Ergonomin och hur den påverkar förarnas komfort 

och produktivitet

3.  Produktiviteten hos orderplocksystemet och 

utrustningen

4.  Skräddarsydd utrustning som är utformad för 

att motsvara orderplockningsbehoven

5.  Säkerhet vad gäller utrustningens utformning 

och hur den påverkas av orderplocksystemet

6.  Pålitlighet och tillgänglighet för utrustningen har 

en avgörande inverkan på de löpande kostna-

derna för orderplocksystemet

7.  Manöverbarheten är ett resultat av smart kon-

struktion som nyttjar utrymmet på bästa sätt och 

därmed håller nere kostnaderna till ett minimum
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Rätt sätt
att utföra en orderplockuppgift

UniCarriers använder sig av produktspecialister för 

kostnadsminskningar. Deras mål är att hjälpa till 

att bygga ett hanteringssystem som erbjuder och 

upprätthåller alla dessa fyra områden och tar hänsyn 

till alla andra viktiga funktioner i hela verksamheten. 

En 360-graders studie.

Som redskap använder dessa specialister vår lovorda-

de simuleringsprogramvara “Logistics Analyser”. Med 

hjälp av programmet kan vi utforma ert materialhan-

teringssystem och simulera alla tillgängliga alterna-

tiva orderplockmetoder för att 

hitta den som är mest 

lämplig för er. Meto-

den ska vara lämplig 

enligt parametrarna 

hög prestanda, mest 

effektiv tidsanvänd-

ning, höga säker-

hetsnivåer och lägst 

totalkostnad för 

driften.

Många logistikansvariga söker fl exibel utrustning medan fl era inköpsansvariga 

har lägsta möjliga pris som främsta mål. Båda dessa strategier ignorerar den 

avgörande totalkostnaden för materialhanteringen.

UniCarriers identifi erar det orderplocksystem och den utrustning som är mest 

tidseffektiv för era problem och minskar därmed den totala driftkostnaden:

• Orderplockning med hög prestanda

• Högsta säkerhetsnivå

• Lägsta totala driftkostnad

• Mest tidseffektiva plockstrategi





23 %
ökning av 
den högsta 
plockhöjden

11 %
högre orderplocks-
produktivitet
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1. Förarvänlig plattform
• Sikt genom ProVision-stativ

• Sikt genom fronten på plattformen

•  Detta ger säkerhet, prestanda och 

kostnadseffektivitet

2. och 3. Justerbara reglage
•  Utformade för att passa bra i båda 

händerna

•  Justerbara uppåt och nedåt med 

rotation framåt och bakåt för att 

passa alla förare

•  Reglage placerade mot mastsida 

och/eller gaffelsida

4. Utformad för 
orderplockning
•  Många förvaringsutrymmen för 

tillbehör som föraren behöver under 

orderplockningen

5. och 6. Förarkomfort
•  Låg instegshöjd

•  Pro Access-grindar

•  Bred plattform vid in- och urstigning

7. Batteriåtkomst
•  Enkel åtkomst till batteriet ovanifrån 

för att läsa av elektrolytstatus

•  Smidigt batteribyte med batteri på 

stålrullar

8. Ergo Seat med fl era lägen
•  Fullständigt justerbar till alla lägen 

så att det kan användas som ett 

bekvämt säte för längre transporter, 

eller som en bekväm kudde att luta 

sig mot vid plockning

Ergonomi...
Den tillämpade vetenskapen inom utrustningsdesign avspeglas på arbetsplatsen 

genom att maximera produktiviteten, förebygga skador och minska förartrötthe-

ten. UniCarriers har en 360-graders bild av ergonomin.
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9. Intelligent användning av 
vertikala utrymmen
•  Förarskyddstak för ökad säkerhet 

kan också användas för att fästa 

annan valfri utrustning såsom LED-

lampor, speglar, kylfl äkt, radio, o.s.v.

10. DPS – Driver Presence 
Sensor, sensor för 
förarnärvaro
•  Innovativa DPS förbättrar ergonomin 

avsevärt genom att ersätta 

det gamla dödmansgreppet. 

Golvpanelen är utrustad med 

sensorer som känner av föraren i 

plattformen. Det betyder att föraren 

inte behöver trycka ned en pedal 

med en fot. På så sätt undviks att 

ena halvan av kroppen utsätts för 

gradvis belastning och påfrestningar.

Ytterligare fördelar
•  Utformad för att möjliggöra 

skräddarsydd montering 

av t.ex. streckkodsscanner, 

skrivplatta, dokumenthållare, 

kylfl äkt, datorterminal och 

plockningsetiketter

•  Allt som föraren behöver för 

att på ett effektivt sätt slutföra 

orderplockningsfunktionen

•  Låg bullernivå för bättre komfort 

(66 db)



Ergonomi...

= Produktivitet

+ Säkerhet 
Säkerhet är en prioritet för UniCarriers och när det gäller 

orderplockning är säkerheten av allra största vikt:

• för föraren

• för andra personer i och runt arbetsområdet

• för produkter och tillverkningsutrustning i området

Produktivitet går hand i hand med ergonomi och säkerhet. 

En bekväm orderplocktruck gör att föraren kan arbeta mer 

effektivt. En säker maskin gör att föraren kan utnyttja truckens 

alla prestandafördelar.





Manöverbarhet

God sikt är grunden till manöverbarhet. Förarplattformens 

och chassiets mycket goda ergonomiska utformning ger 

förutsättningar som ökar förarens vakenhet och förmågan 

att arbeta i trånga utrymmen på ett säkert sätt. 

Fantastisk design inkluderar reglage som kan justeras för att 

passa varje enskild förare. Skräddarsydd montering, fantastisk 

ergonomi och 360° sikt är samma sak som hög produktivitet 

och maximal säkerhet.

Förmågan att manövrera i trånga utrymmen gör att det tillgängliga utrymmet kan 

utnyttjas till max. På så vis säkras att maximal lagerkapacitet uppnås. Förmågan 

att arbeta i trånga utrymmen utan problem innebär också att skickliga förare kan 

undvika kollisioner med tillhörande kostnader.



Pålitlighet & upptid

Bra design ger utmärkt sikt, vilket förebygger olyckor och 

skador, vilket också leder till hög tillgänglighet.

•  Robust stativ

•  Solid främre stötdämpare

•  Starka räcken på förarplattformen

•  Starka grindar

•  Åtkomst med PIN-kod gör att skador genom ej 

auktoriserad användning undviks

•  Med PIN-koden kan förarinställningarna optimeras enligt 

varje enskild förares körskicklighet

•  Truckdatorn ger tekniker diagnostikinformation

•  Snabb och enkel batteriåtkomst gör att rätt underhåll för 

lång batterilivslängd säkerställs

Kvalitetsdesign och -konstruktion i kombination ger utrustning som är mycket 

pålitlig och har hög tillgänglighet.

Modulär design ger... 

• Många gemensamma delar

• Hög tillgänglighet för komponenter

• Hög igenkänning för tekniker

• Hög nivå på upptiden



Orderplockning är den hanteringsaktivitet som tar mest tid 

och är mest arbetsintensiv. Det gäller oavsett lagringshöjden 

på plockplatsen.

Man bör aldrig kompromissa med prestandan och inga risker 

ska tas när det gäller säkerheten. Orderplockningutrustning 

ska vara utformad så att föraren:

• kommer så nära plockplatsen som möjligt

•  kan arbeta så snabbt som möjligt

• kan arbeta på säkrast möjliga sätt

UniCarriers orderplockserie har utrustning som är utformad 

för bekväm och tidseffektiv orderplockning med maximal 

säkerhetsnivå och möjliggör plockning från golvnivå upp till 

oslagbara 12,1 meter. UniCarriers erbjuder nu två modeller med 

många olika (modulärt utformade) specifi kationer. EPH och 

EPM. Båda har smidig åtkomst för servicetekniker vilket ger 

hög tillgänglighet och längre intervall mellan servicetillfällena.

En tålig och höglyftande 48-volts plocktruck 

med en makalös kapacitet på 1 250 kg. 

Utformad för att nå plockhöjder som tidigare 

inte kunnat nås med standardplockutrustning. 

Säker plockning på 12,1 meters avstånd i en 

fullständigt ergonomisk miljö. En fullt utrustad 

och stilren förarplattform ger en perfekt 

arbetsmiljö för bästa produktivitet.

Orderplockning på hög 
nivå på bästa sätt

EPH



En höglyftande 24-volts plocktruck med 1 000 kilos 

lyftkapacitet . Konstruerad för att nå plockhöjder på 

9,85 meter. Trucken har många delar och egenskaper 

gemensamt med sin storebror, EPH. Samma robusta 

konstruktion med identiska förarplattformar för 

optimerad komfort, säkerhet och produktivitet.

Skräddarsydd lösning/
Anpassning

Alla verksamheter med orderplockning har 
unika krav och behov och det innebär ofta 
en anpassad och skräddarsydd lösning för 
plockutrustningens utformning.

UniCarriers har en historik i att konstruera 
specialtruckar för orderplockning som 
uppfyller kraven på speciella och ovanliga 
plockuppgifter.

Ergo Picking-truckar med 

främre säkerhetsgrindar 

ger åtkomst till 

skräddarsydda 

lastbärare.

Långa och breda 

plattformar för plockning 

och placering av möbler 

av alla storlekar och 

serier. Idealisk för lagring 

av kompletta serier på 

samma plats.

Långa plattformar för 

plockning av långa och 

otympliga laster, såsom 

avgasrör för fordon, 

plaströr och plastprofi ler. 

Enkelt, säkert, exakt och 

snabbt.

EPM



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


