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Dubbelstaplaren PDP 200 är smalare än en EUR-

pall, har en kapacitet på 2000 kg (1000 kg + 1000 kg 

i dubbel pallhantering) och en maximal lyfthöjd på 

2090 mm  . Med en 2,2 kw AC-drivmotor och en 

åkhastighet upp till 12,5 km/h får du med nya 

PDP200 en snabb och effektiv pallhantering.

Truckens IP-klassade elektroniska komponenter 

(IP65 och IP67) ger dig lägre underhållskostnader 

och högre tillgänglighet. 

PDP 200 är anpassad för lastning, lossning, 

interna transporter samt dubbelpallshantering.

Som en del av Atlets produktfamilj är PDP 200

konstruerad enligt vårt unika Modular Design 

Concept som kombinerar maximal kostnadseffekti-

vitet och tillgänglighet med utmärkt ergonomi och 

säkerhet.

Nya PDP 200 är en dubbelt så effektiv terminal-

truck tack vare dubbelstaplingens effektivitet i 

kombination med den höga kapaciteten för längre 

interna transporter. Byggd med toppmodern 

teknik är PDP 200 utformad för maximal prestan-

da och tillgänglighet.

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.



UniCarriers introducerar
nya PDP 200 Dubbelstaplare med plattform:



5-punkts chassi 

och adaptivt Friction 

Force- system för 

bästa markkontakt.

Fällbar eller skyddad 

plattform med utmärkt 

dämpning.

Fäste för extra  - 

utrustning.Batteri på stålrullar.

Varvtalsreglerad 

lyftmotor och 

proportionalventil 

för precis kontroll av 

gaffl ar.

Ny, förbättrad servo-

styrning

Endast behöriga förare 

genom PIN-kod eller 

Smart Start.

Klassifi cerat 

förarskydd.

ProVision mast med 

sidplacerad lyft cylinder 

for bästa sikt över 

gaffl arna.



Modell PDP 200

Lyfthöjd 1675 mm eller 2090 mm

Lyftkapacitet 1000 kg + 1000 kg eller 2000 kg på stödbenslyft

Truckbredd 770 mm

Åkhastighet
10 km/h olastad eller lastad

12.5 km/h olastad (option)

(6 km/h med nedfällda sidogrindar)  

Standardutrustning 

Fällbar plattform med fällbara sidogrindar 

Gaffellängd 1150 mm 

Driv- och lasthjul av Vulkollan®

Batteri på stålrullar för batteribyte

Extrautrustning

Mjuk, smidig elservostyrning

Skyddad förarplattform, fyra varianter

Klassifi cerat förarskydd

Fäste för extrautrustning

Skrivskiva

12 Voltsuttag

Lågt eller högt lastskydd

Frysrumsutförande, -35°C



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


