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Met een breedte van minder dan een europallet heeft 

de PDP 200 een totale capaciteit van 2000 kg (1000 kg 

+ 1000 kg bĳ  dubbele pallet hantering) met een maxi-

male hefhoogte van 2090 mm. Met zĳ n 2.2 Kw rĳ mo-

tor en een rĳ snelheid van maximaal 12.5 km levert de 

PDP disselboom stapelaar een uniek aantal pallet- 

handelingen.

Een groot aantal IP geclassifi ceerde elektrische com-

ponten (IP 65 en 67) verzekeren u lage  onderhoud-

kosten en een hoge inzetbaarheid. De PDP is de 

ideale machine voor cross docking, maar biedt ook 

veel mogelĳ kheden voor het transport van pallets voor 

de korte, middellange en lange afstand.

Als onderdeel van de magazĳ ntruck familie van 

 UniCarriers, combineert de PDP het beste van de 

3 onderscheidende merken, een truck met hoge 

prestaties op alle vlakken. Minimale kosten, maximale 

inzetbaarheid, ergonomisch top design en een hoge 

mate van veiligheid worden bĳ  elkaar gebracht.

De nieuwe PDP 200 is een twee maal zo effi ciënte 

lange afstandsloper. De truck combineert de effi ciëntie 

van het transporteren van twee pallets tegelĳ k met een 

lange afstandscapaciteit. De bewezen technologie 

gebaseerd op de modulaire bouw van de PDP 200 is 

in deze machine ontworpen voor de maximale presta-

tie en inzetbaarheid.

Door het samenvoegen van de drie onderscheidende merken, Atlet, Nissan Forklift 

en TCM is UniCarriers binnen de intern transport wereld een perfecte mix van 

Japanse kwaliteit en Zweeds design en ergonomie. UniCarriers staat voor meer 

dan 65 jaar industriële ervaring, een wereldwĳ de dekking en een uitstekende kennis 

van lokale markten.
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de nieuwe PDP 200 stapelaar met platform voor du



duceert
bbele pallethantering

Robuust chassis 

voor de zwaarste 

omstandigheden.

Opklapbaar of vast 

bestuurdersplatform 

met beschermings-

steunen en uitsteken-

de vloer demping.

Bevestigingsmogelĳ k-

heden voor RF appa-

ratuur / accessoires.

Stalen batterĳ -

wisselrollen.

Snelheidsgereguleerde 

hefmotor en proporti-

oneel daalventiel voor 

precieze controle van 

de vorken.

Toegang met 

Pincode of Smart 

Startkaart voorkomt 

ongeoorloofd gebruik.

Bestuurders 

beschermdak conform 

alle veiligheidseisen. 

De ProVision mast 

is ontworpen met 

een uit het midden 

geplaatste hefcilinder 

voor optimaal zicht op 

de vorken.



Model PDP 200

Hefhoogte 1675 mm of 2090 mm

Hefvermogen
1000 kg + 1000 kg 

of op de heffende rĳ poten 2000 kg

Truckbreedte 770 mm

Rĳ snelheid
10 km/h belast en onbelast  

12.5 km/h onbelast (optie) 

(6 km met zĳ beschermingsbeugels in ingeklapte positie)

Standaard uitvoering

Opklapbaar bestuurdersplatform met inklapbare 

zĳ beschermingsbeugels

Vorklengte 1150 mm

Aandrĳ f- en vorkwielen Vulkollan®

Batterĳ  op stalen rollen voor zĳ waartse batterĳ wisseling

Optioneel

Probleemloze elektrische stuurbekrachting

Bestuurdersbeschermingsplatform, vier versies

Bestuurdersbeschermdak

Ophangmogelĳ kheden voor apparatuur/accessoires

Schrĳ fblad op RAM-C houder

12V / 8A aansluitmogelĳ kheid voor tĳ delĳ k opladen

Laag en hoog lastbeschermrek

Cold store uitvoering (-35°C)



UNICARRIERS CORPORATION

Verlaag uw Totale Operationele Kosten 
met UniCarriers

We zĳn het eens. De prĳs is doorslaggevend, of om nog 

specifi eker te zĳn: uw Totale Operationele Kosten. De truck 

en zĳn prestaties spelen een belangrĳke rol, het verschil wordt 

gemaakt in het advies en de ondersteuning om uw logistieke 

operatie zodanig te optimaliseren zodat u de beste waarde 

voor uw geld krĳgt. 

Dat is – wat op lange termĳn – een winnaar maakt.

De Prĳ s

Maar welke
prĳ s?

UniCarriers Corporation behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving kleuren, accessoires en/of specifi caties beschreven in deze brochure te wĳzigen en/of om de productie van de individuele 

modellen te stoppen. De kleuren van geleverde trucks kunnen enigszins afwĳken van die in deze brochure. Genoemde specifi caties zĳn bepaald op basis van standaard condities; afhankelĳk van operationele 

omstandigheden, toepassingen en de conditie van de truck kunnen deze afwĳken. De specifi caties voor verschillende landen kunnen variëren afhankelĳk van lokale marktomstandigheden. Vraag uw dealer om u 

te informeren voor uw bedrĳfssituatie. Niet alle accessoires weergegeven op foto’s zĳn standaard.

unicarrierseurope.com/nl


