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Allsidig stabler 
for alle dine behov ...
PSP Ledestabler med plattform



Modell PSP 125 PSP 160

Løftehøyde 2690–4190 mm 1670–5400 mm

Løftekapasitet 1250 kg 1600 kg

Truckbredde 770 mm

Maks kjørehastighet 6 km/t 8,5 km/t

Standardutstyr
Nedfellbar plattform 

ATC 4

Ekstrautstyr

Servostyring

Førervern

Fellbare sidegrinder 

Feste for ekstrautstyr

Lastegrind

Fast plattform

Hevbare støtteben



Din UniCarriers stabler
 – fordi de virkelige forandringene starter på gulvet

Veldig allsidige medlemmer av stablerfamilien er 

PSP 125 og PSP 160, ledestabler med plattform. 

Truckene er ideelle for middels høy stabling i 

trange rom, korte, middels lange og lange 

interntransporter, i tillegg til tilfeldig ordreplukking. 

Om den utrustes med ekstra utstyr som hevbare 

støtteben kan den håndtere dobble paller. Den 

nedfellbare plattformen med lavt innsteg er støpt 

for å tåle deformasjoner fra kollisjoner og har 

utmerket demping for føreren. 

Sidegrinder fi nnes som tilvalg for høyere effektivitet. 

Det fi nes fl ere typer faste plattformer og klassifi sert 

førervern for å forbedre effektiviteten og gir ekstra 

beskyttelse for føreren. 

Den ergonomiske styrearmen med alle funksjonene 

i nærheten av hånden gjør PSP enkel å håndtere 

og gir føreren full kontroll. Tastaturet for personlige 

truckførerinnstillinger og nødstopp for førerens 

sikkerhet fi nnes også i nærheten til styrearmen. 

Kjørehastighet opp til 8,5 km/t betyr at truckens 

ytelser er ledende i sin klasse. 

Enkel tilgang på service, utvidede serviceintervaller 

og IP65- eller IP67 klassifi serte givere reduserer 

vedlikehold og øker driftstiden.

UniCarriers designer, produserer og støtter det mest avanserte 

materialhåndteringsutstyret. 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 bransjeerfaring, en enestående global utstrekning og dyp forståelse 

for det lokale markedet.



UniCarriers Europe intro 
 den nye PSP stableren med nedfellbar plattform:



Kraftig chassi 

utformet for tøffe 

miljøer. 

Nedfellbar eller 

fast plattform med 

utmerket demping 

som beskytter 

føreren.

Hevbare støtteben 

øker bakkeklaringen 

for håndtering på 

ramper, samt gir 

muligheter for å ta 

dobble paller.

Kun autoriserte 

førere kan logge inn 

med PIN-kode eller 

Smart Start.

Maskinhus i en del 

for enkel tilgang og 

servicevennlig.

ProVision mast 

med side plassert 

løftesylinder for 

bedre sikt.

Utstyrsbjelke for 

ekstra utstyr.

Batteri på ruller for 

enkelt batteribytte. 

duserer 



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


