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

Låglyftare

8
modeller

worldwide network

24/7
Support



En serie med låglyftande truckar för

höga 
produktivitetskrav



Hantera din last på pall med kraft och enkelhet. Hela 

vägen, från verkstadsgolvet till tunga industrimiljöer, fi nns 

det en truck från UniCarriers som är konstruerad för dina 

behov. Du kan enkelt skapa en truckfl otta som kommer 

att säkra din hantering och därmed din verksamhet. 

Och med avancerad teknik och ergonomi kommer vår 

serie med låglyftare att få jobbet gjort i alla situationer. 

Dessutom maximerar den smarta modulkonstruktionen 

med färre komponenter tillgängligheten och bidrar till låga 

livscykelkostnader.

UniCarriers designar, tillverkar och servar mycket avancerad 

materialhanteringsutrustning. 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.



Maximal tillgänglighet 
fi nns i vårt DNA

Våra UniCarrierstruckar 

har många gemensamma 

komponenter. De är modulärt 

uppbyggda på fl exibla tekniska 

plattformar. Det innebär att vi 

kan använda färre komponenter, 

vilket bidrar till 98 % tillgänglighet 

för din verksamhet. Och genom 

att vi bara behöver hantera ett 

begränsat antal komponenter kan 

våra fältservicetekniker slutföra 

mer än 95 % av alla reparationer 

vid sitt första besök.

Enkel och tydlig kontrollpanel

Kontrollpanelen på manöverarmen visar tydligt information som 

batteristatus, timmätare, datum, klocka och varningsmeddelanden. 

ATC-truckdatorn har inbyggda servicefunktioner för att minska 

driftstoppen och det är enkelt att ändra prestandainställningarna efter 

förarens skicklighet och erfarenhet.

Sidoplacerad manöverarm 
för säker användning 

UniCarriers ergonomiskt 

designade manöverarm på 

ledtruckar gör att föraren kan 

gå bredvid trucken. Det ger full 

överblick över gaffeln och lasten 

och minskar risken för fotskador. 

Föraren når också alla funktioner 

enkelt med en hand. Centrerad 

manöverarm fi nns tillgänglig på 

MDW och MDE.



Kraftfull växelströmsmotor

Den energieffektiva växelströms- 

motorn garanterar att trucken 

svarar på minsta kommando 

från föraren, samtidigt som 

regenerativ bromsning sparar 

energi och ger bra bromsförmåga. 

Det ger föraren total kontroll 

över accelerationen och 

inbromsningen, även i lutningar.

Personliga 
pinkodsinställningar

De pinkodsskyddade 

inställningarna ser till att föraren 

får tillgång till rätt prestanda 

beroende på körskicklighet. 

Pinkoden förhindrar också 

obehörig användning.

Friction Force-teknik för konstant markkontakt

UniCarriers patenterade länkkonstruktion garanterar att alla hjulen – 

särskilt drivhjulet – alltid har markkontakt. Trucken transporterar lasten 

säkert, även på ojämna ytor och ramper. Och trots det smala chassiet 

gör den här konstruktionen trucken stadig och stabil i sidled.

Rätt truck för jobbet

Det fi nns ett stort urval låglyftande 

truckar från UniCarriers, inklusive 

sådana för snabb och säker 

interntransport och effektiv 

pallhantering, för smidig 

lastning / lossning på lastkajen, för 

lätta eller tunga laster, korta eller 

långa avstånd, för att gå med, stå 

på, stå i eller sitta på. Det fi nns en 

UniCarriers för varje utmaning!



Kompakt truck för smala utrymmen
PLL

Idealisk för trånga 
utrymmen

PLL är smal, kvick och har en 

påfallande snäv vändcirkel och 

klarar enkelt lutningar och ramper. 

Detär den mest kompakta 

gaffeltrucken i serien och om 

det fi nns plats för en pall kan PLL 

nå den enkelt.

Färre servicetillfällen för 
mer tillgänglighet

PLL är pålitlig, har långa 

serviceintervall och är byggd för 

att minska behovet av service och 

underhåll – allt för att minimera 

livscykelkostnaderna och 

maximera tillgängligheten.

Bekväm och säker användning

Den utmärkta sikten tack vare ett lågt, smalt chassi och den assymetriskt 

placerade manöverarmen gör att föraren kan kontrollera trucken effektivt 

och säkert. Föraren kan gå antingen bakom eller bredvid trucken för att 

komma in i de smalaste och trängsta utrymmena.

Mångsidig effektivitet

PLL är snabb och mångsidig och är den perfekta partnern för en mängd 

materialhanteringsjobb: som leveranstruck, på lastkajen, på produktions-

golvet, eller på lagergolvet. Det är också en tålig maskin för praktiskt taget 

alla förhållanden, från normala arbetstemperaturer till kalla miljöer (med 

möjlighet till fryshuskapacitet ned till –35 °C).

UniCarriers PLL PLL 180 PLL 200

Lyftkapacitet kg 1.800 2.000

Tyngdpunktsavstånd mm 600 600

Truckbredd mm 660 660



Flexibel simultankapacitet
PLE

Ergonomisk manöverarm

Den sidoplacerad manöverarmen med en inbyggd kontrollpanel ökar 

förarens komfort och säkerhet. Den förbättrade ergonomin och enkla 

åtkomsten till all information som behövs för att använda trucken 

förbättrar både arbetsförhållandena och produktiviteten.

Personliga 
pinkodsinställningar

Pinkodsinställningarna garanterar 

att varje förare har sina egna 

personliga parametrar när de är 

inloggade och att ingen obehörig 

förare får tillgång till trucken.

Två truckar i en

Denna kompakta ledtruck har två funktioner: en låglyftare för tunga 

laster och en ergonomisk lyftfunktion för plockning. Perfekt för att fylla på 

hyllorna i verkstaden, orderplockning och korta interna transporter, t.ex. i 

mindre lager, snabbköp och på produktionsplatser.

Två pallar i taget

För att garantera effektiviteten i 

verksamheten kan PLE till och 

med hantera två pallar på en 

gång – en på gaffl arna och en 

på stödbenen. Det bidrar också 

till en bekväm och ergonomisk 

plockhöjd och användning.

UniCarriers PLE PLE

Lyftkapacitet/gaffl ar kg 800

Lyftkapacitet/total kg 1.800

Tyngdpunktsavstånd mm 600

Truckbredd mm 660



Effektiv och kraftfull låglyftare för 
krävande applikationer

PMR

Lösningar på dina behov

Att montera datorer, skannrar eller 

andra tillbehör är enkelt på det

rejäla fästet för extrautrustning 

(tillval) samt med 12V-uttag.

Enkla batteribyten

PMR levereras med batteri 

på stålrullar som standard för 

snabba och säkra batteribyten 

i fl erskiftshantering.

Förarergonomi

Den fällbara plattformen är gjuten för maximal styrka och utmärkt

dämpning, vilket försäkrar bästa komfort för föraren. Smidigt fällbara 

sidogrindar för ökad körhastighet och säkerhet är standard. Skyddade 

förarplattformar med insteg från sidorna eller bakifrån fi nns som tillval. 

Servostyrning för att ytterligare förbättra komforten kan väljas till.

Maximalt fäste och kraft

Friction Force är lösningen för att säkerställa hög prestanda i lastning / 

lossning och vid körning i hög hastighet. Den energieffektiva AC-motorn 

med hög effekt ger hög hastighet även med tung last för maximal 

produktivitet.

UniCarriers PMR PMR 200

Lyftkapacitet, kg 2.000

Tyngdpunktsavstånd, mm 600

Truckbredd, mm 770





Snabb, stark och säker att köra
PLP

Stabil i alla hastigheter

Perfekt för högintensiv verksamhet 

inom lastning, lossning och 

transporter. Snabb och kraftfull 

truck utrustad med fällbara 

sidogrindar. Den robusta, 

stötupptagande plattformen bidrar 

till säkerheten och den goda 

stabiliteten även i höga hastigheter.

Robust truck i två 
storlekar

PLP har ett tåligt chassi och fi nns 

i två olika storlekar för att passa 

dina krav på lyftförmåga och 

batterikapacitet.

Smidig laddning av 
batteriet

För snabba och enkla batteribyten 

vid fl erskiftsanvändning är batteriet 

som standard placerat på rullar.

Säker med lågt chassi

Det låga chassiet förhindrar fotskador och den kompakta designen gör 

att trucken går att manövrera i trånga utrymmen. Femhjulskonstruktionen 

i kombination med Friction Force-tekniken ger både hög sidostabilitet och 

utmärkt grepp. Servostyrning ökar komforten och är standard på PLP 250 

(tillval på PLP 200).

UniCarriers PLP PLP 200 PLP 250

Lyftkapacitet kg 2.000 2.500

Tyngdpunktsavstånd mm 600 600

Truckbredd mm 770 770



Optimerad prestanda

Genom XLL:s högpresterande 

växelströmsmotor och en hög 

körhastighet – lastad eller olastad 

– garanteras en snabb hantering. 

UniCarriers stabilitetssystem S3 

ger ökad säkerhetsprestanda 

genom automatiskt kontrollerad 

hastighet vid manövrering.

Mångsidig transportör

ERGO ALL har en ergonomisk 

position för den stående föraren 

med utmärkt sikt runtom – 

din perfekta partner för långa 

hanteringscykler och fl öden 

med tungt gods. Den kompakta 

designen gör den idealisk för 

trånga utrymmen.

Bekväm och snabb
ERGO XLL

Snabb, kompakt och tålig
ERGO ALL

UniCarriers Ergo ALL 200 ALL 300

Lyftkapacitet kg 2.000 3.000

Tyngdpunktsavstånd mm 600 600

Truckbredd mm 940 940

UniCarriers Ergo XLL 200 XLL 300

Lyftkapacitet kg 2.000 3.000

Tyngdpunktsavstånd mm 600 600

Truckbredd mm 1.010 1.010

Säkerhet och ergonomi för produktivitet

Föraren är skyddad i trucken för bästa säkerhet. Förarutrymmet är rymligt 

och har en ratt som är inställbar i både sid- och höjdled samt ett

inställbart armstöd för höger arm. Låg steghöjd in i trucken och ett fl ytande 

golv gör det lättare för föraren att arbeta effektivt under hela skiftet.

Sittande bekvämlighet och effektivitet

ERGO XLL är designad för intensiva, tunga verksamheter och är en 

bekväm sittstaplare för alla slags laster. UniCarriers unika miniratt med 

fl ytande armstöd minskar påfrestningen på rygg, axlar och nacke. 

Det helt inställbara armstödet, sätet och golvet gör det lätt att hitta en 

perfekt körställning.



Förträfflig prestanda...
oavsett förutsättningarna

MDW / MDE





Kompakt och robust med hög lyfthöjd

Mångsidig och ergonomisk

MDW

MDE

UniCarriers MDW MDW160 MDW180 MDW200

Lyftkapacitet, kg 1600 1800 2000

Tyngdpunktsavstånd, mm 600 600 600

Truckbredd, mm 720 720 720

UniCarriers MDE MDE200

Lyftkapacitet, kg 2000/700

Tyngdpunktsavstånd, mm 600

Truckbredd, mm 720



Batteribytesvagn för 

snabba batteribyten 

(MDW180 och 

MDW200)

Viktiga fördelar
•  Damm- och vattenskyddat underrede som minskar slitage.

•  Den robusta konstruktionen erbjuder hållbara 

arbetsförhållanden även utomhus.

•  Oljefylld, försluten transmission som är stötsäker, tyst och 

kräver lite underhåll.

•  Högeffektivt elsystem med förslutna komponenter för 

maximal användning – även i fuktiga förhållanden.

•  Robusta svetsade gaffl ar med rundade spetsar gör att 

pallastningen kan utföras extra smidigt.

•  Med en marknadsledande lyfthöjd på 135 mm kan man 

lätt hantera trucken på branta ramper och lastbryggor, 

även med skadade pallar.

•  Hög stabilitet uppnås genom två fjädrande länkhjul vid 

sidan av drivhjulet tillsammans med lasthjulen.

•  Batteriutrymme anpassat för både DIN- och BS-batterier 

med olika kapaciteter. Maximal kompatibilitet med 

användarens utrustning och behov.

•  Välj mellan två effektlägen via nyckelstart – bidrar till högre 

säkerhet, lägre energiförbrukning och högre produktivitet.

Tillval
•  Alternativ av olika driv- och lasthjul för olika miljöer.

•  Klätterhjul.

•  Flera val av gaffelstorlekar.

•  Kylrumsutförande (Klass III, -35°C).

•  Laststöd.

•  LED arbetsbelysning.

•  Multidisplay med timmätare.

•  Utrustningsskena för tillbehör.

•  Enkla lasthjul (standard på MDW160).



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


