Wszechstronny wózek do
wysokiego składowania
na miarę potrzeb …
Wózek PSP

Wsparcie
24 godziny na
dobę i 7 dni
w tygodniu

2

modele

światowa sieć

PSP

Model

PSP 125

PSP 160

Wysokość podnoszenia

2690 – 4190 mm

1670 – 5400 mm

Udźwig

1250 kg

1600 kg

Szerokość wózka
Maks. prędkości jazdy

770 mm
6 km/h

8,5 km/h

Wyposażenie standardowe

Składana platforma
ATC 4

Wyposażenie dodatkowe

Wspomaganie układu kierowniczego
Osłona górna
Składane boczne poręcze zabezpieczające
Listwa do mocowania wyposażenia
Podparcie ładunku
Stała platforma
Podnośnik bramowy

Twoje wózki dyszlowe
UniCarriers z masztem
– ponieważ prawdziwe rewolucje zaczynają się u podstaw

Dyszlowe wózki PSP 125 i PSP 160 z platformą są niezwykle
wszechstronnymi przedstawicielami grupy wózków do wysokiego składowania.
Doskonale sprawdzają się w zastosowaniach wymagających
składowania na średniej wysokości, w wąskich przestrzeniach,
w transporcie krótko-, średnio- i długodystansowym oraz do
okazjonalnej kompletacji zamówień, a po wyposażeniu wideł
podporowych w hydraulikę, jako wózki dwupaletowe. Składana platforma o niskiej wysokości wykonana z odlewu (wytrzymała podczas kolizji) i wyposażona w amortyzatory.
Dostępne opcjonalnie boczne poręcze zabezpieczające składają
się łatwo i szybko, nie ograniczając wysokiej wydajności urządzenia. Dostępny jest szereg rodzajów opcjonalnych platform stałych
oraz atestowanych osłon górnych, które zwiększają wydajność
pracy i podnoszą poziom bezpieczeństwa.
Ergonomiczne ramię dyszla wyposażone we wszystkie elementy
sterowania sprawia, że model PSP umożliwia operatorowi ścisłą
kontrolę. Na ramieniu dyszla znajdują się: klawiatura umożliwiająca wprowadzenie ustawień indywidualnych oraz przycisk
awaryjny. Prędkość jazdy wynosząca do 8,5 km/h plasuje
wózek na jednym z czołowych miejsc w tym segmencie rynku.
Łatwy dostęp na potrzeby czynności konserwacyjnych,
wydłużone okresy między przeglądami oraz czujniki ze
stopniem ochrony IP65 lub IP67 gwarantują obniżone zapotrzebowanie na konserwację i naprawy oraz wydłużone
okresy sprawności.

UniCarriers projektuje, produkuje i rozwija najbardziej zaawansowany sprzęt do
transportu magazynowego. Dzięki integracji trzech rozpoznawalnych marek – Atlet,
Nissan Forklift i TCM – UniCarriers stanowi doskonałe połączenie japońskiej jakości i
technologii, szwedzkiego projektowania i ergonomii. UniCarriers reprezentuje ponad
65 lat doświadczenia w branży przemysłowej, niezrównany globalny zasięg oraz
dogłębne zrozumienie lokalnych rynków.

UniCarriers Europe prez
nowy wózek dyszlowy PSP z masztem i składaną platformą:

Konstrukcja
masztu ProVision
i mimośrodowy
siłownik podnoszenia
zapewniają doskonałą
widoczność nad
widłami.

Jednoczęściowa
pokrywa maszyny
umożliwiająca łatwy
dostęp serwisowy.

Dostęp wyłącznie
dla autoryzowanych
operatorów dzięki
użyciu kodu
PIN lub narzędzia
Smart Start.

Unoszone widły
podporowe
zwiększające prześwit
przy pracach na
rampach.

Akumulator
montowany na
rolkach.

Listwa do mocowania
wyposażenia.

Platforma składana
lub stała, chroniąca
operatora,
o doskonałych
właściwościach
tłumiących.

Wytrzymałe podwozie
przystosowane do
pracy w trudnych
warunkach.

Cena jest
najważniejsza.

Ale jaka
cena?

Dzięki UniCarriers możesz zaoszczędzić
na całkowitym koszcie operacyjnym.
Zgadzamy się z tym, że cena ma zasadnicze znaczenie. Albo raczej, wyrażając się
bardziej precyzyjnie: to całkowity koszt operacyjny (TCO) ma zasadnicze znaczenie.
Dlatego właśnie koncentrujemy się na redukcji kosztów i udoskonaleniu metody
przeładunku materiałów. Jakość i efektywność wózka widłowego odgrywają istotną
rolę. Jednak jeszcze ważniejsze jest to, że dostarczając rozwiązania o najlepszym
stosunku jakości do ceny możemy pomóc Ci w optymalizacji funkcjonowania
magazynu. Na dłuższą metę właśnie to decyduje o sukcesie.

UNICARRIERS CORPORATION

UniCarriers Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszego powiadomienia wszelkiego rodzaju zmian dotyczących produktów opisanych w niniejszej broszurze, w tym w zakresie kolorów,
osprzętu i specyﬁkacji produktów oraz do przerwania produkcji poszczególnych modeli. Kolor dostarczanych pojazdów może różnić się nieznacznie od koloru modeli zaprezentowanych w broszurze. Specyﬁkacja
różni się w zależności od kraju i lokalnych warunków rynkowych. Aby upewnić się, że dostarczony pojazd będzie zgodny z Twoimi oczekiwaniami, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. Wszystkie dane liczbowe są
określane przy założeniu standardowych warunków i mogą różnić się w zależności od tolerancji silników i innych podzespołów, stanu wózka i warunków pracy.
Część osprzętu przedstawionego na fotograﬁach należy do wyposażenia dodatkowego.

unicarrierseurope.com/pl

