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Mångsidig staplare 
för alla dina behov ...
PSP Ledstaplare med plattform



Modell PSP 125 PSP 160

Lyfthöjd 2690–4190 mm 1670–5400 mm

Lyftkapacitet 1250 kg 1600 kg

Truckbredd 770 mm

Åkhastighet 6 km/h 8,5 km/h

Standardutrustning
Fällbar plattform

ATC 4

Extrautrustning

Servostyrning

Förarskyddstak

Fällbara sidogrindar 

Fäste för extrautrustning

Laststöd

Fast plattform

Höjbara stödben



Din UniCarriers-staplare
– för att sanna revolutioner börjar på golvet

De väldigt mångsidiga medlemmarna i 

staplarfamiljen är PSP 125 och PSP 160, 

ledstaplare med plattform. 

Truckarna är optimala för stapling på medelhöjd i 

trånga utrymmen, för korta, medellånga och långa 

interna transporter samt för tillfällig orderplock. Om de 

utrustas med höjbara stödben kan de hantera dubbla 

pallar. Den fällbara plattformen med lågt insteg är 

gjuten för att motstå deformationer från kollisioner 

samt har en utmärkt dämpning för föraren.

Sidogrindar fi nns som tillval för högre effektivitet. Det 

går också att välja mellan fl era olika fasta plattformar 

och klassifi cerade förarskyddstak som förbättrar 

effektiviteten och ger föraren ytterligare skydd.

Den ergonomiska manöverarmen med alla reglage 

nära till hands gör att PSP är lätt att hantera och ger 

föraren full kontroll. Knappsatsen för personliga 

inställningar och nödstopp för förarens säkerhet fi nns 

också på manöverarmen. Med en körhastighet på 

upp till 8,5 km/h är truckens prestanda klassledande.

Enkel tillgång till service, förlängda serviceintervaller 

och IP65- eller IP67-klassifi cerade givare 

säkerställer minskat underhåll och utökad drifttid.

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 Europe intro 
den nya Ledstaplaren PSP med fällbar plattform:



Robust chassi 

utformat för att passa 

tuffa miljöer.

Fällbar eller fast 

plattform med utmärkt 

dämpning som 

skyddar föraren.

Höjbara stödben ökar 

markfrigången vid 

hantering på ramper 

samt ger möjlighet att 

ta dubbla pallar.

Endast auktoriserade 

förare kan logga in 

tack vare PIN-kod eller 

Smart Start.

Maskinhus i ett 

stycke för enkel 

åtkomst och 

servicevänlighet.

ProVision mast med 

sidplacerad lyftcylinder 

för bästa sikt över 

gaffl arna.

Rejält fäste för 

extrautrustning.

Batteri på rullar för 

smidigt batteribyte.

ducerar



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


