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Konstruert 
for  høyest tenkbare 
standard: Din egen

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.
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Konstruksjonsarbeidet til en UniCarriers truck starter alltid på lagergulvet med 

fokus på fører og arbeidet. Vi har også innsett at teknologi som er utviklet rundt 

menneskelige behov gjør folk mer produktive og lykkeligere på jobb. Når vi laget 

den nye generasjonen med UniCarriers skyvemasttrucker, var oppdraget klart 

og enkelt: Bygge verdens mest personlige truck. Vi intervjuet truckførere og 

 logistikksjefer over hele verden. Vi utførte vitenskapelige studier om ergonomi 

og belastningsskader. Sammen med våre kunder testet og fi njusterte vi truck- 

prototypene i de tøffeste virkelighetsforhold. I alle fasene under produktutviklingen 

ble vi utfordret og ledet av ett spørsmål: “Hvordan kan vi gjøre trucken mer 

 personlig?” Design, teknologi, ytelse, service og fi nansiering – alt laget for å  oppfylle 

behovene og  ønskene til verdens mest krevende truckbrukere. Vi er nå stolte over 

å presentere det vi mener er verdens mest personlige utvalg av  skyvemasttrucker: 

designet for å imøtekomme de høyeste standardene – din egen.



Tiltbart førerstol

Ved høye løft tiltes seteryggen 

automatisk 18° i førerhuset som 

forbedrer førerenssikt og ergonomi

(Gjelder UMS, UHD og UHX).

Miniratt

UniCarriers’ unike minirattt 

manøvrerer du trucken 

uten anstrengelse og meed

minst mulig belastning påå 

arm, nakke og skuldre.

Lavt innsteg

Det separate fottrinnet gir et 

lavt og komfortabelt innsteg 

(390 mm). Sammen med 

spesialdesignet innstegshåndtak 

går det enkelt å komme inn og 

ut av trucken. 

Samme pedalkonstruksjon som i biler

For å forbedre kjøresikkerheten følger pedalene samme logikk som i 

en bil – gass til høyre og brems i midten. Sikkerhetsbryteren til venstre 

betjenes bekvemt med et minimum av anstrengelse. Når trucken står 

stille aktiveres parkeringsbremsen automatisk.

Personlige ytelsesinnstillinger 

Valget for topphastighet på 14,5 km/t gjør dette til en veldig rask 

 skyvemasttruck. For å tilpasse trucken til den enkelte førerens 

 kjøreferdigheter kan ytelsene stilles inn individuelt i ATC-truckdataen. 

Innlogging av PIN-kode tillater kun autorisert bruk. 

ProVision konsept

Mastesystem ProVision, vinklede

bjelker i førervernet optimmalisert 

for fri sikt i alle retninger, sikkerhet

og produktivitet.

Det  handler 
ikke om 
 maskinen …



Armlene 

Høyre og venstre armlene 

avlaster belastningen i nakken 

og skuldre, og kan justeres for 

å tilpasses hver enkelt fører.

Romslig førerhus

God takhøyde og 

innstegshåndtaket i førervernet 

øker førerens følelse av velvære.

Smal seterygg

Vår spesialkonstruerte smale 

seterygg gjør det mulig for 

føreren å snu overkroppen i 

kjøreretningen. Dermed reduseres 

belastningen på nakken.

Justerbart gulv

Med et knappetrykk kan føreren 

senke eller heve gulvet med opptil 

70 mm for en perfekt kjørestilling. 

(Gjelder UMS, UHD og UHX).

Slitesterkt hjul

Unik hjulkonstruksjon med stor 

diameter gir forbedret holdbarhet.

Lav maststøy 

Høypresisjons mastekonstruksjon,  

effektiv demping av 

mastbevegelsene og myk 

stopp-teknologi bidrar til svært 

lavt lydnivå.



Det handler 
om deg

Intuitiv fotbevegelse 

Føreren bruker høyrefoten på 

et intuitivt måte for å  kontrollere 

hastighet, brems og bytte 

 kjøreretning.

10 % oppover 

Ca. 10 % av arbeidstiden løftes 

gafl ene så høyt at føreren 

må kikke oppover. Denne 

belastningen reduseres med 

den tiltbare førerstolen.

74 % styrebevegelse

Føreren beveger venstre arm 

 under 74 % av kjøretiden for å 

styre trucken.

Panoramasikt 

Takket være vårt ProVision 

 konsept har føreren god sikt i alle 

retninger. Dette garanterer en 

sikker materialhåndtering.

2000 armbevegelser i 
timen 

På en time fl ytter føreren venstre 

arm opp til 2000 ganger.

20 % i gaffelretningen 

Føreren kjører ca. 20 % i 

 gaffelretningen.



Lavt innsteg

I løpet av arbeidsskiftet går føre-

ren inn og ut av trucken mange 

ganger. Med vårt lave innsteg 

kan inn- og utsteg gjøres uten 

anstrengelser.

1000 hodebevegelser 
i timen 

Føreren vrir hodet mer 

enn 1000 ganger i timen.

Avslappet arbeidsstilling 

Miniratt avlaster nakke, rygg, 

 skulder og albue. Avslappet 

 stilling med mindre belastning.

Ergonomisk 
 skulder posisjon

Ved at førerens venstre skulder 

ligger mot seteryggen gjør 

 UniCarriers’ unike miniratt det 

 lettere å bevege kroppen i 

 truckens retning.

75 % setekontakt

75 % av førerens kroppskontakt 

med trucken er gjennom setet. 

Det er derfor setet er så viktig for 

å  garantere at føreren er effektiv 

under hele arbeidsskiftet.

70 % fremover

Mesteparten av tiden brukes til 

kjøring fremover. Vårt miniratt gir 

en avslappet kroppsposisjon.



Grunnen er veldig enkel:

Teknologi tilpasset menneske betyr en lykkeligere og mer produktiv ansatt. 

Det er derfor vår nye generasjon av UniCarriers TERGO® skyvemasttrucker 

passer utmerket den enkelte fører. Tenk deg en skyvemasttruck som er 100 % 

tilpasset dine behov for materialhåndtering – hva vil dette bety for bedriften? 

Den nye UniCarriers TERGO® – verdens mest personlige skyvemasttruck.





Innovativ teknologi 
for din produktivitet

Tiltbar førerstol med unik ergonomisk seterygg 

Den toppmoderne førerstolen kan tiltes 18° for UMS, UHD og UHX, 

reduserer belastninger på nakke og rygg ved løfting av last til store 

høyder. Den tiltbare seteryggen tilpasses bekvemt førerens vekt for 

maksimal komfort. Med den smale ergonimiske seteryggen er det 

også enklere å snu overkroppeni kjøreretningen, og dermed bidra 

til å redusere faren for belastningsskader.

Multi-tilpasset førermiljø

For å holde førerens behov i fokus under hele arbeidsskiftet kan sete, 

gulv, armlene og kontroller justeres for å tilpasses den enkelte førers 

størrelse. Totalt kan ni ulike parametere justeres. (Syv ulike justeringer 

for ULS/UND).

Ergonomisk miniratt

Vitenskapelige studier viser at føreren beveger rattet 2000 ganger i 

timen. Minirattet med fl ytende armlene er en unik UniCarriers innovasjon 

som reduserer belastningen på føreren under lange arbeidsskift for 

maksimal produktivitet, kontroll og komfort.



Intuitivt dashbord og kontroll 

Dashbordet og kontrollpanelet er  

perfekt plassert og vinklet mot 

 føreren for å optimere oversikt, 

kontroll og sikkerhet. All viktig 

 førerinformasjon, aktiverte funksjoner 

og sikkerhetsindikatorer vises tydelig.

Personlige PIN-koder

TERGO® ytelser kan tilpasses driften 

eller den enkelte førers nivå. ID- 

innstillingene for brukerne er koblet 

til 350 personlige PIN-koder. Hver 

fører kan optimere truckytelsen slik 

at den best passer til førerens behov.

Dynamic Cornering Control 
DCC 

Med UniCarriers DCC er truckytelsen 

betraktelig forbedret, og du kan 

regne med maksimal sikkerhet. 

DCC tillater høy kjørehastighet men 

reduserer hastigheten automatisk når 

du svinger for å opprettholde et høyt 

sikkerhetsnivå. Spesielt nyttig hvis 

føreren må reagere raskt for å unngå 

et hinder.

Hånds-free retningsvelger 

Ved å bruke gasspedalen til å endre 

kjøreretningen forover eller bakover 

kan føreren bruke høyre hånd til å 

betjeneopptil tre hydraulikkfunksjoner 

samtidig.

Mast Tilt Control, MTC
TERGO® skyvemast er utstyrt med

Mast Tilt Control, MTC gir

utmerket maststabilitet for rask 

materialhåndtering, bidrar til forbedret

stabling, ytelse og sikkerhet.

 S3 Stability 
 Support System

UniCarriers S3 forsterker førerens 

kjøretillit og er dermed bransjeledende 

innen sikkerhetsytelse. For å 

garantere stabiliteten i en rekke 

situasjoner har S3 teknologien fl ere 

funksjoner, blant annet Dynamisk 

svingkontroll. Ved løfting av last 

til store høyder vil Optimalisert 

ytelseskontroll tilpasse masttiltingen 

og masthastigheten for maksimal 

stabilitet og sikkerhet. 

(Ekstrautstyr på ULS) 

 
  Diagnoseteknologi
   UniCarriers TERGO® 

trucker er utstyrt med vår unike 

truckdata med CAN-bus teknologi, 

slik at serviceteknikeren enkelt og 

raskt kan kjøre feilsøking på trucken 

og sette den i drift igjen på kortest 

mulig tid, og dermed garantere 

maksimal driftstid. 

 Modular Design
 Concept

Alle UniCarriers trucker er konstruert i 

henhold til UniCarriers’ unike konsept 

for moduldesign som forbedrer 

kvaliteten og begrenser antall deler. 

Vår mobile servicetekniker har 

derfor med seg et begrenset antall 

reservedeler som gir 95 % av alle feil 

utbedret ved første besøk.

Ergologic – Multifunksjon

Mindre tretthet og mer ytelse av den 

vitenskapelig utformede Ergologic 

multifunksjonsspaken som passer 

perfekt til din hånd. Alle funksjoner 

er plassert sammen.



TERGO®

Smart universalverktøy for lager og produksjon – 

ergonomisk, økonomisk og din

TERGO® ULS 120 ULS 140 UND 140

Løftekapasitet, kg 1200 1400 1400

Lastesenter, mm 600 600 600

Truckbredde, mm 1120 1120 1120

Den kompakte TERGO® ULS 

er vår smidigste og mest 

økonomiske skyvemasttruck, en 

ekte UniCarriers skyvemasttruck 

i minste detalj. Ytelser, stabilitet 

og driftssikkerhet innfrir høye krav 

og vil sikre produktivitet og lave 

livstidskostnader. Dette er den 

optimale kombinasjonen av ytelse 

og økonomi, akkurat det riktige 

universalverktøyet for dine medium- 

intensive materialhåndtering med 

last opptil 1400 kg. Innovativ 

ergonomi og sikkerhetsteknologi 

sikrer førereffektivitet innen et 

vidt spekter av oppgaver – en 

vitamininnsprøytning for din 

lagervirksomhet til nøyaktig riktig 

pris. 

ULS

Innovativ mast 

I tillegg til sikkerhet og 

produktivitet inkluderer 

UniCarriers’ innovative ProVision 

mastdesign masttilting, perfekt 

integrerte hydraulikkslanger og 

gaffelbord med god sikt.

Smidig chassi

Smalt chassi (1120 mm 

for ULS og UND) forenkler 

materialhåndteringen på 

trange steder.



Basert på det smidige chassiet 

men konstruert for enda større 

løftehøyder og løfteytelser. 

Om trucken er utstyrt med hjul 

for skinnestyring sammen med 

tilpasset førervern, er den også 

for dypstabling. UND er den 

perfekte kombinasjonen for 

medium-intensive oppgaver.

UND

Ergologic multikontroll

I tillegg til bedre effektivitet og 

ergonomi, aktiverer denne unike 

multifunksjonskontrollen syv 

ulike funksjoner, inkludert løfting, 

senking, reach og tilting med den 

samme kontrollen. Ergonomisk, 

selvfølgelig, og veldig logisk.

Intuitiv informasjon

Intuitivt førermiljø med tydelig 

visning av informasjonen.

Modul Design Concept

Som alle UniCarriers trucker er 

ULS og UND modulært bygget 

for maksimal driftstid og lave 

 livstidskostnader.



Verdens mest personlige skyvemasttruck 

er også den mest fordomsfrie

UniCarriers TERGO® UMS er den universale skyvemasttrucken med stor U. Den er 

 konstruert for å utføre nesten enhver materialhåndteringsoppgave på lageret ditt. 

 Interntransport og stabling med en løftekapasitet på opp til 2000 kg – UMS utfører 

dine høyintensive oppgaver uten problem. Den valgfrie 14,5 km/t ytelsespakken gjør 

 denne til en veldig produktiv skyvemasttruck i effektiv materialhåndtering, Døgnet 

rundt, alle dager, alltid riktig, alltid din.

Justerbart gulv

Elektrisk justerbar gulvhøyde 

for enkelt å fi nne den perfekte 

kjørestillingen.

Miniratt 

Minirattet og det fl ytende 

armlene garanterer en avslappet 

kjørestilling.

Tiltbar førerstol

Den tiltbare førerstolen tilpasses 

førerens vekt og forenkler løfting 

av last til store høyder.

TERGO® UMS



TERGO® UMS 160 UMS 200

Løftekapasitet, kg 1600 2000

Lastesenter, mm 600 600

Truckbredde, mm 1270 1270/1397

Mastetilt

En tiltbar mast gjør det enklere 

med en sikker håndtering opptil 

10 meter, spesielt i smale ganger.

Lett tilgjengelig batteri

Det er enkelt å kontrollere batteriet 

uten at føreren må forlate trucken. 

Batteriet skyves ut sammen med 

reachvogna.

ProVision-konsept 

Hydraulikken til TERGO® 

ProVision master er perfekt 

integrert i mastkonstruksjonen, 

slik at den øker førerens sikt. 

Førervernsbjelkene er utformet 

for å gi fri sikt.



Dess tøffere det blir, 

desto fl ere muskler trenger du

De tøffeste arbeidsoppgavene 

har ikke rom for kompromisser. 

Akkurat som  UniCarriers  TERGO® 

UHD skyvemasttruck. Alt, fra det 

robuste chassiet og høypresisjons 

masten til truckytelse og 

driftssikkerhet, er konstruert for å 

imøtekomme de høyeste kravene 

under alle forhold. Håndtering av 

last opptil 2500 kg i nesten ethvert 

miljø, inkludert fryselager, ergonomi 

i verdensklassen og UniCarriers 

unike modulkonsept, garanterer en 

servicevennlig teknologi som videre 

bidrar til en feilfri døgnet rundt 

innsats og lave levetidskostnader.

UHD

Slitesterkt drivhjul

Nytt drivhjul med en unik 

drivhjulsbane og større diameter 

som gir bedre grep og slitestyrke. 

Lett tilgjengelig for raskt og 

effektivt bytte som gir reduserte 

kostnader og maksimal driftstid.

Kraftig chassi

UniCarriers TERGO®-trucker er 

konstruert med et kraftig chassi 

og komponenter av høy kvalitet 

for å imøtekomme kravene til 

arbeidsskift.

TERGO®

TERGO® UHD 160 UHD 200 UHD 250

Løftekapasitet, kg 1600 2000 2500

Lastesenter, mm 600 600 600

Truckbredde, mm 1270/1397 1270/1397 1397



Strekker seg etter stjernestatus, berømmelse 

og lykke – i et lager nær deg

TERGO® UHX 200

Løftekapasitet, kg 2000

Lastesenter, mm 600

Truckbredde, mm 1397

Det krever noe spesielt for å nå de 

høyeste nivåene. Eller for å være 

presise:  TERGO® UHX. Med sin 

kapasitet på høyt nivå er UHX en 

ekstremt dyktig samarbeidspartner 

i de mest krevende høylager 

 miljøer. En solid chassikonstruksjon 

og overlegen stabilitet bidrar til 

effektivitet i toppklasse. Dette er 

kompromissløs ytelse, ergonomi 

og pålitelighet – utstyrt for din 

produktivitet.

UHX

Mer enn 12 meter

Utmerket ytelse og stabil mast-

design gir sikker løfting på over 

12 meter.

Sikt på høyt nivå 

Førervernsbjelkene og stolpene 

er designet for optimal sikt, 

sikkerhet og er lakkert i en 

ikke refl ekterende mørk farge 

og vinklet for maksimal 

fri sikt i alle retninger.
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1. Fingertippkontroll 
Tradisjonelle fi ngertippkontroll 

leveres som ekstrautstyr. 

Kontrollene perfekt tilpasset 

slik at de lett kan nås, og den 

komfortable håndstøtten inkl. også 

et innebygget håndtak. 

2. Teknologi for 
batteribytte 
Enkel batteribytte kan aktiveres 

uten at føreren må forlate trucken. 

Valgfrie stålruller tillater bytte 

av batteri fra begge sider av 

trucken. For intensiv drift gir “Fast 

track powerbed” systemet med 

motordrevne stålruller batteribytte 

på ett minutt. 

3. Høy ytelse 
Denne ytelsespakken gjør 

 UniCarriers TERGO® til en 

veldig rask skyvemasttruck. 

Topphastig heten øker med 

16 % – fra  standard 12,5 km/t 

til 14.5 km/t.

4. 360° styring 
Hvis du foretrekker et kontinuerlig 

360° styresystem, har  TERGO® 

denne tilleggsfunksjonen. Ved 

bruk av den personlige PIN-koden 

er 180/360° styrefunksjonen ditt 

individuelle valg. 

5. Midiratt 
Hvis du foretrekker et midiratt, er 

det plassert for å passe perfekt til 

venstre hånd. Justeringsmulighet 

av rattposisjon kombinert med 

tiltfunksjonen gir maksimal 

fl eksibilitet. 

6. Skrivebord 
Med skrivebord som er praktisk 

montert på den medfølgende 

 utstyrsbjelken har du kontroll på 

dine dokumenter 

7. Utstyrsbjelke 
For alt ekstrautstyret har vi mange 

alternativer. Justerbare RAM-holdere 

i ulike lengder for tastatur, skjerm 

og skanner, som kan plasseres på 

utstyrsbjelken, men også på inn-

stegshåndtaket. Alt etter ditt behov. 

8. 12-Volt strømuttak 
Strømuttak for ekstrautstyret eller 

bare for å lade din mobiltelefon.  

9. Vektindikator 
Displayet indikerer lastevekt og har 

en funksjon som kan addere fl ere 

vekter opp til 100000 kg. 



Hvor personlig 
ønsker du å være?
Vi har konstruert verdens mest personlige skyvemasttruck for å hjelpe føreren med optimal ytelse. 

For å gjøre UniCarriers  TERGO® enda mer din, fi nnes det et stort utvalgt av spesialtilpasset tilleggsutstyr 

og tilbehør. Så uansett hva du trenger til dine oppgaver fi nnes det en UniCarriers skyvemasttruck som er 

100 % deg.
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10. Smart Start 
Eliminerer oppstartprosessen med

PIN-kode ved hjelp av berøringsfri

Smart Start-system. Når du bruker

forskjellige TERGO® trucker, kan

du bare ta med deg din personlige

Smart Start kort. Trucken vil

gjenkjenne deg og dine personlige

ytelsesinnstillinger.

11. Lastehjulbremser 
Bremsing med alle de tre hjulene 

forbedrer sikkerhet, spesielt på gulv 

med lav friksjon, f.eks. på fryselager. 

Lastehjulsbremser er standard på 

UHD250. 

12. Kamera og skjerm 
Forbedret sikkerhet og 

håndteringseffektivitet med 

høykvalitets videokamera og 

skjerm. Skjermen er 

standardmontert i førerverntet og 

kamera er standardmontert på 

gaffelen.

13. Level Assistance 
 System, LAS
Det unike LAS-systemet fi nner 

intuitivt og automatisk riktig 

lageringsnivå. Det er alltid praktiskt 

med eksakt gaffelhøyde. Det 

forbedrer håndteringseffekten og 

sikkerheten.

14. Active Spin 
Reduction, ASR
Om skyvemasttruckens drivhjul 

mister grepet utsettes ikke bare 

føreren men også alle i nærheten for 

stor risiko. Med antispinnsystemet 

på din TERGO® skyvemasttruck 

forbedres sikkerheten samtidig som 

drivhjulet slites mindre og gir lavere 

kostnader.

15. Fryseromutførelse
(–35 °C)
I fryseromutførelse inngår et stort 

antall modifi seringer som øker 

håldbarheten og tilgjengeligheten 

under disse forholdene. 

16. Fryseromshytte
TERGO® fryseromshytte er 

utformet for å gjøre også den 

mest kresne fører fornøyd. Det 

brede innsteget, romslig hytte, 

store vinduer på sidene og på 

førervernstaket. Effektiv vifte 

og varmer hvor føreren selv 

bestemmer klimaet, gir høyest 

mulig ytelse og komfort under 

hele arbeidsdagen.

17. Oppvarmet førerstol
For ytterligere økt komfort fi nnes 

et el.varmesystem med trinnløs 

termostat fi nnes for setepute og 

ryggsøtte. Velg mellom stoff eller 

PVC-stol ut ifra ditt arbeidsmiljø.



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


