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wereldwijd netwerk

Veelzĳ dige stapelaar 
multifunctioneel inzetbaar
PSP Stapelaar met opklapbaar platform



Model PSP 125 PSP 160

Hefhoogte 2690–4190 mm 1670–5400 mm

Hefvermogen 1250 kg 1600 kg

Truckbreedte 770 mm

Max. rĳ snelheid 6 km/u 8,5 km/u

Standaard uitvoering
Opklapbaar bestuurdersplatform 

ATC 4 computer

Optioneel

Stuurbekrachtiging

Initiële heffi ng

Inklapbare zĳ beschermingsbeugels

Vast platform

Bestuurder beschermdak

Lastbeschermrek

Bevestigingsmogelĳ kheid voor RF apparatuur / accessoires 



Uw UniCarriers stapelaar
omdat ware revoluties op de vloer beginnen

In de gehele stapelaar range zĳ n de PSP 125 en de PSP 160 

stapelaars met opklapbaar bestuurders-platform de meest 

veelzĳ dig inzetbare typen.

De stapelaars zĳ n ideaal voor middelhoog stapelen in krappe 

ruimten, geschikt voor zowel de korte als de lange afstanden 

en voor incidenteel  orderverzamelen. Indien uitgerust met 

de optionele initiële heffi ng ook geschikt voor transport van 

twee pallets tegelĳ k. Het opklapbare bestuurdersplatform 

heeft een lage opstaphoogte. De dempers van het verende 

platform absorberen de schokken zodanig dat maximale 

grip en stabiliteit wordt behouden.

De inklapbare zĳ beschermingsbeugels werken gemakkelĳ k 

en snel. Optioneel zĳ n er diverse vaste platforms met 

bestuurdersbescherming, zoals een beschermdak om 

veiliger en effi ciënter te kunnen werken.

Dankzĳ  de ergonomische disselboom met alle bedienings-

elementen binnen handbereik is de PSP makkelĳ k te hanteren 

en heeft de bestuurder volledige controle. Behalve de 

 omkeerbeveiliging en de buikknop, kan de bestuurder via het 

toetsenbord in de disselboom individuele bestuurdersinstel-

lingen ingeven. Met een maximale rĳ snelheid van 8,5 km/u 

presteert de stapelaar als één van de beste in zĳ n klasse.

De stapelaar is gemakkelĳ k toegankelĳ k voor onderhoud, 

heeft langere onderhoudsintervallen, alle sensoren hebben 

een IP65 of IP67 classifi catie (beschermd tegen stof en vocht) 

waardoor minder onderhoud en een grotere inzetcontinuïteit.

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.



UniCarriers Europe introdu 
de nieuwe stapelaar PSP met opklapbaar platform:



Robuust chassis 

voor de zwaarste 

omstandigheden.

Opklapbaar of vast 

bestuurdersplatform 

met beschermings-

steunen en uitsteken-

de vloer demping.

Initiële heffi ng voor 

meer bodemvrĳ heid bĳ  

het rĳ den op hellingen.

Toegang met 

Pincode of Smart 

Startkaart voorkomt 

ongeoorloofd gebruik.

Afdekplaat 

machinehuis is 

één geheel, dit 

vergemakkelĳ kt 

service.

ProVision 

mastontwerp 

met excentrische 

hefcilinders voor 

optimaal zicht op de 

vorken.

Bevestigings-

mogelĳ kheid voor 

RF apparatuur/

accessoires.Batterĳ wisselrollen.

ceert



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


