
PLL • PLE • PMR • PLP • ERGO ALL/XLL • MDW • MDE

Lavtløftende trucker

8
modeller

worldwide network

24/7
support



En lavløfter familie for

høye krav til 
produktivitet



Håndter din pallelast med styrke og letthet. Fra verksted 

gulvet til heavy-duty industriområder; det fi nnes alltid 

en UniCarriers truck designet for dine behov. Du kan 

lett skape en truckfl åte som vil ivareta driften. Og med 

avansert teknologi og ergonomi får vår lavløfterfamilie 

arbeidet unnagjort under alle forhold. I tillegg vil et smart 

moduldesign, ved bruk av færre komponenter, øke 

driftstiden og gi lave livstidskostnader.

UniCarriers designer, produserer og støtter det mest avanserte materialhåndteringsut-

styret. 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 bransjeer-

faring, en enestående global utstrekning og dyp forståelse for det lokale markedet.



Sentrert styrearm for 
 sikker drift

UniCarriers’ ergonomisk utfor-

mede styrearm på trucker med 

gående fører, gjør det mulig for 

føreren å gå ved siden av trucken. 

Dette gir full oversikt over gaffelen 

og lasten, og reduserer risikoen 

for fotskader. Alle funksjonene er 

plassert ved førerens fi ngerspisser.

Maksimal driftstid ligger i 
DNA-et

Alle UniCarriers trucker deler 

mange komponenter, er modul-

designet og bygget på fl eksible 

tekniske plattformer. Dette betyr 

bruk av færre komponenter og 

bidrar til 98 % driftstid ved utføring 

av oppgavene. Ved kun å måtte 

lagerføre et begrenset antall kom-

ponenter kan våre servicetekni-

kere fullføre mer enn 95 % av alle 

reparasjoner – ved første besøk.

Truckstyring

Kontrollpanelet på styrearmen viser tydelig informasjon om batteristatus, 

timeteller, dato, klokkeslett, og varselmeldinger. Truckdata (ATC) har 

innebygde funksjoner for å redusere stopp tid, men ytelsesinnstillingene 

basert på førerens ferdigheter og erfaringer, kan disse lett endres.



Kraftig AC motor

Den energieffektive AC motoren 

garanterer at trucken reagerer 

på den minste kommandoen fra 

føreren mens den regenerative 

bremsingen sparer energi og 

gir god bremseevne. Føreren 

har dermed full kontroll over 

akselerasjon og bremsing, selv i 

skråninger.

Personlige PIN- 
kodeinnstillinger

De PIN-kodebeskyttede 

innstillingene garanterer at føreren 

har tilgang til de riktige ytelsene 

avhengig av kjøreferdighetene, og 

hindrer også uautorisert bruk.

Friction Force teknologi for konstant bakkekontakt

UniCarriers’ patenterte forbindelsesdesign garanterer at alle hjulene, 

spesielt drivhjulet, alltid har bakkekontakt. Truckene fl ytter lasten på en 

sikker måte, selv på ujevnt underlag og ramper. Til tross for det smale 

chassiet gjør dette designet også trucken fast og stabil sideveis. 

Den rette trucken for 
 jobben

Det fi nnes et stort utvalg av 

UniCarriers lavløftende trucker, 

inkludert for rask og sikker 

interntransport og effektiv 

pallehåndtering, for jevn lasting/

avlasting på lasterampe, for lett 

og tung last, korte eller lange 

avstander, og for oppgaver med 

gående, stående, stå-inni eller 

sittende fører. Det fi nnes en 

UniCarriers for enhver utfordring!



Ultrakompakt for smale rom
PLL

Ideell for avgrensede 
områder

Den smale, smidige PLL har påfal-

lende liten svingradius og håndte-

rer lett bakker og ramper. Dette er 

den mest kompakte palletrucken i 

familien, og hvis det er plass til en 

palle, kan PLL lett nå opp.

Mindre vedlikehold for 
mer driftstid

Den pålitelige PLL har 

lenger serviceintervaller og 

er produsert for å redusere 

service- og vedlikeholdskravene 

til et minimum, slik at 

livstidskostnadene er lave og 

driftstiden er maksimal.

Praktisk og sikker drift

Det lave, smale chassiet og den asymmetrisk plasserte styrearmen, gir 

føreren en utmerket oversikt, og trucken styres på en effektiv og sikker 

måte. Føreren kan enten gå ved siden av eller bak trucken i de smaleste 

og trangeste rommene.

Allsidig effektivitet

PLL er smidig og allsidig, og den perfekte samarbeidspartneren for 

en rekke materialhåndteringsjobber: på varebilen, på lasterampen, i 

produksjonen eller på lagergulvet. Dette er også et tøft stykke maskineri 

for praktisk talt alle forhold; fra omgivelsestemperaturer til kjølige forhold 

(med tilvalg for fryseromutførelse ned til – 35 °C).

UniCarriers PLL PLL 180 PLL 200

Løftekapasitet, kg 1800 2000

Lastesenter, mm 600 600

Truckbredde, mm 660 660



Fleksibel for fl ere oppgaver
PLE

Ergonomisk styrearm

Den sentrerte styrearmen med integrert kontrollpanel gir føreren ekstra 

komfort og sikkerhet. Forbedret ergonomi og lett tilgang til alle data 

som kreves for drift av trucken, bedrer både arbeidsforholdene og 

produktiviteten.

Personlige PIN-
kodeinnstillinger

PIN-kodeinnstillingene garanterer 

at hver fører har sine personlige 

parametere pålogget, og at ingen 

uautorisert fører har tilgang til 

trucken.

2 trucker i 1

Denne kompakte trucken med gående fører har en dobbel funksjon: En 

lavløfter for tung last og et ergonomisk gaffelløft for plukking. Utmerket 

for varepåfylling, ordreplukking og kort interntransport, f.eks. på mindre 

lager, supermarkeder og produksjonsområder.

To paller om gangen

For å garantere effektiv betjening 

kan PLE håndtere to paller om 

gangen; en på gafl ene og en på 

støtteben. Dette bidrar også til 

en komfortabel og ergonomisk 

plukkehøyde og drift.

UniCarriers PLE PLE

Løftekapasitet/gafl er, kg 800

Løftekapasitet/total, kg 1800

Lastesenter, mm 600

Truckbredde, mm 660



Effektiv og kraftfull lavløfter for 
krevende oppgaver

PMR

Løsninger for dine behov

Montering av data, scanner, eller

annet tilbehør har enkelt tilpasset

feste for ekstra utstyr, RAM-holder

og 12V-uttak.

Enkelt batteribytte

PMR leveres med batteri på 

stålruller som standard, for 

raskt og sikkert batteribytte til 

skiftarbeid.

Førerergonomi

Den fellbare plattformen er støpt for maksimal styrke og utmerket 

demping, som garanterer beste komfort for føreren. Smidige fellbare 

sidegrinder for økt kjørehastighet og sikkerhet er standard. Beskyttet 

førerplattform med innsteg fra siden eller bak fi nnes som ekstrautstyr. 

Servostyring for bedre komfort og ergonomi er tilvalg.

Maksimalt grep og kraft

Friction Force er løsningen for å sikre høy prestanda til lasting / lossing 

og ved kjøring i høy hastighet. Den energieffektive AC-motoren med høy 

effekt gir høy hastighet også med tung last for maksimal produktivitet.

UniCarriers PMR PMR 200

Løftekapasitet, kg 2000

Lastesenter, mm 600

Truckbredde, mm 770





Rask, sterk og sikker å kjøre
PLP

Stabil under alle hastigheter

Denne raske og kraftige palle- 

trucken for stående fører med 

nedfellbare sidegrinder og en stiv 

støtabsorberende plattform, gir 

sikkerhet og utmerket stabilitet selv 

ved høye hastigheter, og er perfekt 

til selv de mest krevende laste-/av-

lastings- og transportoppgavene.

Robust truck i to størrelser

PLP har et heavy-duty chassi med 

integrert støtdemper og leveres 

i to størrelser for å passe til dine 

krav til kapasitet.

Enkelt batteribytte

For effektive skiftarbeid er det 

mulig å bestille et system for

raskt batteribytte ettersom batteri 

på ruller leveres som standard. 

Lavt chassi for sikkerhet

Det lave chassiet hindrer fotskader og den kompakte designen gjør at 

trucken kan manøvreres i smale rom. Fempunkt-design kombinert med 

Friction Force teknologien gir både høy sidestabilitet og utmerket drift. 

Servostyring øker i tillegg komforten og leveres standard for PLP 250 

(ekstrautstyr for PLP 200).

UniCarriers PLP PLP 200 PLP 250

Løftekapasitet, kg 2000 2500

Lastesenter, mm 600 600

Truckbredde, mm 770 770



Optimalisert ytelse

Drevet med en høyytelses AC 

motor, garanterer den høye kjøre-

hastigheten til XLL – med last eller 

uten last – rask drift. UniCarriers’ 

S3 Stabilitets system garanterer 

en industriledende sikkerhets- 

ytelse ved automatisk å kontrollere 

hastigheten under manøvrering.

Allsidighet med stå-inni-fører

Denne allsidige heavy-duty trucken 

for fører som står inni gir føreren en  

ergonomisk posisjon med utmer-

ket  panoramautsikt – din perfekte 

sam ar beidspartner for lange hånd-

teringssykluser og fl ytting av tungt 

gods. Kompakt design gjør den 

ideell på trange områder.

Komfortabel og rask
ERGO XLL

Rask, kompakt og sterk
ERGO ALL

UniCarriers ERGO ALL 200 ALL 300

Løftekapasitet, kg 2000 3000

Lastesenter, mm 600 600

Truckbredde, mm 940 940

UniCarriers ERGO XLL 200 XLL 300

Løftekapasitet, kg 2000 3000

Lastesenter, mm 600 600

Truckbredde, mm 1010 1010

Sikkerhet og ergonomi for produktivitet

Føreren står inni trucken for maksimal sikkerhet. Førerområdet er romslig 

med fullt justerbart ratthøyde og høyre armlene. Lavt innsteg og dempet 

gulv hjelper føreren med et effektiv arbeid i løpet av hele skiftet.

Sittende komfort og effektivitet

ERGO XLL er designet for intensive heavy-duty oppgaver, og er en 

komfortabel truck for sittende fører for alle typer last. UniCarriers’ unike 

miniratt med fl ytende armlene reduserer belastninger på rygg, skuldre og 

nakke. Fullt justerbart armlene, sete og gulv for enkelt å fi nne den perfekte 

kjørestillingen.



Eksepsjonell ytelse ...
under alle forhold

MDW / MDE





Kompakt og robust med høy løftehøyde

Allsidig og ergonomisk

MDW

MDE

UniCarriers MDW MDW160 MDW180 MDW200

Løftekapasitet, kg 1600 1800 2000

Lastesenter, mm 600 600 600

Truckbredde, mm 720 720 720

UniCarriers MDE MDE200

Løftekapasitet, kg 2000/700

Lastesenter, mm 600

Truckbredde, mm 720



Hurtig og / eller 

dobbeltbatteri 

byttesystem 

(MDW180 og 

MDW200)

Topp funksjoner
•  Forseglet chassis gir beskyttelse mot smuss, 

støv og andre partikler for å redusere slitasje.

•  Den robuste konstruksjonen gir holdbarhet i 

alle arbeidsforhold, inkludert utendørs drift.

•  Oljefylt, forseglet overføring er støtsikker, 

stille og krever lite vedlikehold.

•  Effektiv elektronisk system med vanntette 

komponenter for maksimal pålitelighet – selv 

under fuktige forhold.

•  Robuste gafl er med sveiset konstruksjon og 

avrundede hjørner for enklere tilgang på pall, 

noe som gir ekstra styrke og holdbarhet.

•  Markedsledende løftehøyde på 220 mm fra gulv 

(løfter 135 mm) enklere håndtering i bratte 

bakker og lasteramper, selv med skadede paller.

•  Høy stabilitet sikres ved bruk av to sammen-

hengende lenkehjul – ved siden av det sentrerte 

drivhjulet – i tillegg til de to lastehjulene.

•  Allsidig batterikasse inneholder plass til både 

DIN- og BS batterier med en rekke kapasiteter 

for maksimal kompatibilitet med brukerens utstyr 

og behov.

•  Valg av to ytelsesmoduser via nøkkelbryter 

forbedrer sikkerhet, energieffektivitet og 

produktivitet.

Ekstra utstyr
• Valg av driv- og lasthjul til ulike bruksområder

• Klattrehjul

• Bredt utvalg av gaffeldimensjoner

• Fryserom modifi kasjon (klasse III, -35 ° C)

• Lastegrind

• LED-arbeidslys (MDW og MDE)

• Multifunksjons display med timermåler

• Utstyrsbjelke for montering av tilbehør

• Enkle lastehjul (standard på MDW160)



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


