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Konstruerade  enligt 
högsta tänk bara 
 standard: Din egen

UniCarriers designar, tillverkar och servar mycket avancerad materialhanterings-

utrustning. 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.
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Konstruktionsarbetet på en UniCarrierstruck börjar alltid på lagergolvet, med 

 inriktning på förarna och verksamheten. Vi har också insett att teknik som formas 

kring människornas behov gör dem mer produktiva och nöjda med sitt arbete. 

Och när vi tog fram den nya generationen UniCarriers skjutstativtruckar var 

 budskapet tydligt och enkelt: Bygg världens personligaste truck. Vi pratade med 

truckförare och logistikchefer världen runt. Vi gjorde vetenskapliga studier om 

 ergonomi och förslitningsskador. Och tillsammans med våra kunder testade och 

fi nslipade vi truckprototyper i hårdast möjliga verkliga miljöer. Under produktutveck-

lingens alla stadier var det en och samma fråga som utmanade och styrde oss: 

“Hur kan vi göra trucken personligare?” Konstruktion, teknik, prestanda, service 

och fi nansiering – allt måste utformas för att uppfylla behoven och önskemålen 

hos världens kräsnaste truckanvändare. Och nu kan vi med stolthet presentera 

vad vi tror är världens personligaste sortiment av skjutstativtruckar: konstruerade 

enligt högsta tänkbara standard – din egen.



Mast Tilt Control – MTC

För snabbare stapling och 

hämtning av gods. MTC minskar 

mastens svängning med upp till 

80 % på truckar utrustade med 

masttilt.

Stability Support Sysstem S3 

S3-systemet innehåller ettt fl ertal 

säkerhetsfunktioner som Dynamic 

Cornering control – DCC,, 

samt automatisk kontroll av 

mastutskjutning, sidoförinng

och tilthastighet. Med S3

förbättras hanteringshastigheten 

och säkerheten på alla lyffthöjder.

Lågt insteg 

Det separata fotsteget ger ett lågt 

och bekvämt insteg (390 mm). 

Tillsammans med det specialut-

formade instegshandtaget går det 

lätt att ta sig in i och ut ur trucken.

Samma pedalutformning som i bilar 

För att förbättra körsäkerheten är pedalerna placerade enligt samma 

logik som i en bil – gasen till höger och bromsen i mitten. Säkerhets-

brytaren till vänster manövreras lätt med mycket liten ansträngning. När 

trucken står stilla aktiveras parkeringsbromsen automatiskt.

Personliga prestandainställningar 

Med tillvalet 14,5 km/h topphastighet blir skjutstativtrucken mycket snabb. 

Truckens prestanda kan ställas in individuellt med ATC-truck datorn så 

att den passar varje förares stil och körskicklighet.  Inloggningen med 

PIN-kod gör att inga obehöriga kan använda trucken.

ProVision-koncepteet 

Mastsystemet ProVision,, de vink-

lade balkarna i skyddstakket samt 

skyddsstolparna är optimmerade 

för fri sikt åt alla håll, säkeerhet och 

produktivitet.

Det  handlar 
inte om 
 maskinen …



Unik miniratt 

Den rymliga förarplatsen är helt 

utformad efter förarens behov. 

Den unika miniratten och det 

fl ytande armstödet gör att arm, 

nacke och axlar inte ansträngs i 

onödan. Den ergonomiska desig-

nen är utvecklad efter vetenskap-

liga studier.

Rymligt förarutrymme

Den generösa takhöjden och 

det rymliga förarutrymmet höjer 

förarens välbefi nnande.

Tiltbar förarstol 

Det specialdesignade ergonomiska 

ryggstödet går att tilta upp till 18 

grader, vilket minimerar belast-

ningen på nacken när föraren 

behöver vrida på överkroppen. 

Stolen kan ställas in efter förarens 

vikt för optimal fjädring.

(gäller UMS/UHD & UHX)

Inställbart golv 

Med en knapptryckning kan 

föraren sänka eller höja golvet 

med upp till 70 mm – och få en 

perfekt körställning. 

(Gäller UMS, UHD och UHX).

Slitstarkt hjul 

Unik konstruktion med större hjul 

som ger bättre grepp och längre 

slitstyrka. Lättåtkomligt för snabba 

och effektiva byten, vilket innebär 

lägre kostnader och maximal 

tillgänglighet.

Lågt mastljud 

Hög precision i mastutformningen, 

effektiv dämpning av maströrel-

serna och teknik för mjuka stopp 

bidrar till mycket låga ljudnivåer.



Det handlar 
om dig

Intuitiva fotrörelser 

Föraren använder högerfoten 

på ett intuitivt sätt för att 

 kontrollera gas, broms och byta 

färdriktning.

10 % uppåt 

Under cirka 10 % av arbetstiden 

är gaffl arna lyfta så högt att 

 föraren måste titta uppåt. Tack 

vare den tiltbara förarstolen 

 minskar belastningen.

74 % rattrörelser 

Föraren rör vänsterarmen 

under 74 % av körtiden för att 

styra trucken.

Fri sikt åt alla håll 

Tack vare vårt ProVision-koncept 

har föraren bra sikt i alla 

riktningar, vilket ökar säkerheten 

i hanteringen.

2000 armrörelser i timmen

På en timme rör sig förarens 

vänsterarm upp till 2000 gånger.

20 % i gaffelriktningen 

Föraren kör i gaffelriktningen 

ungefär 20 % av tiden.



Lågt insteg 

Under ett arbetspass stiger 

föraren in i och ut ur trucken 

många  gånger. Med vårt låga 

insteg kan in- och utstigning 

göras utan ansträngning.

1000 huvudvridningar i 
timmen 

Föraren vrider på huvudet mer 

än 1000 gånger i timmen.

Avspänd arbetsställning 

Miniratten sänker belastningen på 

nacke, rygg, axlar och armbåge 

och ger en mera avspänd arbets-

ställning.

Ergonomiskt för axlarna 

Miniratten gör det enklare 

för  föraren att vrida kroppen 

i  truckens färdriktning och 

 underlättar så han eller hon 

kan vila sin vänstra axel mot 

 ryggstödet.

75 % stolskontakt

75 % av förarens kroppskontakt 

med trucken sker via förarstolen. 

Därför är stolen en så viktig faktor 

för förarens effektivitet under hela 

arbetspasset.

70 % framåt 

Under huvuddelen av tiden 

körs trucken framåt. Vår 

miniratt ger då föraren en 

avspänd  arbetsställning.



Det är mycket enkelt:

Teknik anpassad för människan innebär gladare och produktivare anställda. 

Därför är vår nya generation av UniCarriers TERGO® skjutstativtruckar perfekt 

anpassad till den enskilde föraren. Tänk dig en skjutstativtruck som till 100 % 

är inriktad på just dina materialhanteringsbehov – vilka fördelar skulle det 

ge för din verksamhet? Den nya UniCarriers TERGO® – världens personligaste 

 skjutstativtruck.





Innovativ teknik för 
din produktivitet

Tiltbar förarstol med unikt ergonomiskt ryggstöd 

Den toppmoderna förarstolen med 18° lutningsfunktion i UMS, UHD 

och UHX minskar påfrestningarna på nacke och rygg när laster 

 hanteras på hög höjd. Det lutningsbara ryggstödet anpassar sig  smidigt 

efter förarens vikt och ger maximal komfort. Det unikt smala och 

 ergonomiska ryggstödet gör det också lättare att vrida överkroppen 

i färdriktningen, vilket bidrar till att minska förslitningsskadorna.

Anpassningsbar förarmiljö 

För att föraren ska kunna hålla sig fokuserad under hela arbetspasset 

kan stolen, golvet, armstödet och reglagen ställas in individuellt så att 

de passar alla kroppsstorlekar. Sammanlagt nio olika parametrar kan 

ställas in. (ULS/UND sju olika inställningar).

Ergonomisk miniratt 

Vetenskapliga studier visar att föraren ändrar rattriktning 2000 gånger 

i timmen. Miniratten och det fl ytande armstödet är en unik 

 UniCarriers-innovation som minskar belastningen på föraren under 

långa arbetspass och ger maximal produktivitet, kontroll och komfort.



Intuitiva instrument och 
reglage 

Instrumentpanelen och reglagen är 

perfekt placerade och vinklade mot 

föraren så att överblick, kontroll och 

säkerhet blir optimala. All viktig föra-

rinformation, aktiverade funktioner 

och säkerhetsindikatorer visas tydligt.

Personlig PIN-kod 

TERGO® prestanda kan ställas 

in individuellt efter förarens körsätt 

och erfarenhet. Användar-ID 

 inställningarna är kopplade till 350 

personliga PIN-koder. Varje förare 

kan optimera truckens prestanda 

efter sina egna önskemål.

Dynamic Cornering System, 
DCC 

Med UniCarriers DCC-teknik för-

bättras truckens prestanda avsevärt 

och säkerheten blir maximal. Med 

DCC kan körhastigheten hållas hög 

och den sänks automatiskt till en 

lämplig och säker nivå vid körning 

runt hörn. Om du behöver väja för ett 

hinder sänker trucken automatiskt 

hastigheten för att behålla den höga 

säkerheten.

Hands-free riktningsväljare 

Föraren kan växla körriktning framåt – 

bakåt med gaspedalen och samtidigt 

använda upp till tre hydraulfunktioner 

med högerhanden.

Mast Tilt Control, MTC
TERGO® Skjutstativtruckar utrustade 

med MTC för snabbare pallhantering  

tack vare utmärkt maststabilitet som 

bidrar till förbättrad prestanda och 

säkerhet.

 S3 Stability 
 Support System

UniCarriers S3-system förbättrar 

förarens körsäkerhet och garanterar 

branschledande säkerhetsprestanda. 

För att bibehålla körstabiliteten i ett 

stort antal olika situationer erbjuder 

S3-tekniken ett fl ertal olika funktioner, 

bland annat DCC. Vid hantering 

av laster på höga nivåer anpassar 

Soft Motion systemet masttiltning, 

mastutskjutning och sidoföring så 

att stabiliteten och säkerheten blir 

maximal. (Tillval på ULS)

 Inbyggd
 diagnostikteknik

UniCarriers TERGO®-truckar har en 

unik truckdator med CAN-buss-

teknik. Med den kan serviceteknikern 

enkelt och snabbt felsöka trucken 

och få den tillbaka i drift på kortast 

möjliga tid, så att tillgängligheten 

blir maximal. 

 Modular Design
 Concept

Alla UniCarriers truckar är kon-

struerade enligt UniCarriers unika 

moduluppbyggnadskoncept som 

förbättrar kvaliteten och begränsar 

antalet komponenter. Våra fältservice-

tekniker behöver därför bara ha ett 

begränsat antal reservdelar med sig 

och det gör att över 95 % av felen 

kan avhjälpas vid det första besöket.

Ergologic – Multireglage

Mindre trötthet och högre prestanda 

med Ergologic multireglage som 

genom vetenskap och forskning 

utvecklats för bästa ergonomi, alla 

kontroller är placerade intuitivt i 

handen och kan köras samtidigt.



TERGO®

Smart universalverktyg för lagerverksamhet och 

produktion – ergonomisk, ekonomisk och din

TERGO® ULS 120 ULS 140 UND 140

Lyftkapacitet, kg 1200 1400 1400

Tyngdpunktsavstånd, mm 600 600 600

Truckbredd, mm 1120 1120 1120

Den kompakta TERGO® ULS är 

vår smidigaste och mest ekono-

miska skjutstativtruck, en äkta 

UniCarriers skjutstativtruck in i 

minsta detalj. Prestanda, stabilitet 

och tillförlitlighet fyller högt ställda 

krav och garanterar produktivitet 

och låg livscykelkostnad. Det här 

är den optimala kombinationen 

av prestanda och ekonomi, precis 

det rätta universalverktyget för 

din medelintensiva material-

hanteringsverksamhet med laster 

upp till 1400 kg. Den innovativa 

ergonomin och säkerhetstekniken 

höjer förarens effektivitet i ett stort 

antal arbetsuppgifter – en skjuts 

uppåt för din lagerverksamhet till 

exakt rätt kostnad.

ULS

Innovativ mast 

UniCarriers innovativa tiltbara 

ProVision-mast har integrerade 

hydraulslangar och gaffelvagn 

med bra genomsikt. Det höjer 

säkerheten och sikten och där-

med även produktiviteten.

Smalt Chassi

Det smala chassit (bredd 

1120 mm för ULS och UND) 

underlättar materialhantering 

i trånga utrymmen.



Byggd på det smala chassit 

men konstruerad för ännu större 

lyfthöjder och lyftprestanda. 

Om trucken förses med hjul för 

skenstyrning och avsmalnat 

skyddstak lämpar den sig också 

för djupstapling. UND är den 

perfekta kombinationen för 

medelintensiva arbetsuppgifter.

UND

Ergologic multireglage

Som en ytterligare förbättring av 

effektiviteten och ergonomin fi nns 

den unika multifunktionskontrollen 

som aktiverar sju olika funktioner, 

bland annat höjning, sänkning, ut-

skjutning och tiltning, med ett enda 

grepp och samma kontroll. Ergono-

miskt så klart, och mycket logiskt.

Intuitiv information 

Intuitiv förarmiljö med tydlig 

information.

Modular Design Concept

Som alla UniCarriers truckar är 

ULS och UND moduluppbyggda, 

vilket ger maximal tillgänglighet 

och låg livscykelkostnad.



Världens personligaste skjutstativtruck 

är också den mest lättillgängliga

UniCarriers TERGO® UMS är universalskjutstativtrucken med stort U. Den är gjord för 

att klara så gott som alla materialhanteringsjobb i ditt lager. För interna transporter och 

stapling, med lyftförmåga upp till 2000 kg – UMS fungerar friktionsfritt i din verksamhet. 

Det extra prestandapaketet med 14.5 km/h gör skjutstativtrucken till ett mycket produktivt 

inslag i en effektiv materialhantering. Dygnet runt, alla dagar. Alltid rätt, alltid din.

Justerbart golv 

Den elektriskt inställbara golv-

höjden gör det lätt att hitta en 

perfekt körställning.

Miniratt 

Miniratten och det fl ytande 

 armstödet ger föraren en avspänd 

körställning.

Tiltbar förarstol 

Den tiltbara stolen som kan 

anpassas efter förarens vikt 

underlättar hantering av laster 

på hög höjd.

TERGO® UMS



TERGO® UMS 160 UMS 200

Lyftkapacitet, kg 1600 2000

Tyngdpunktsavstånd, mm 600 600

Truckbredd, mm 1270 1270/1397

Masttiltning

En tiltad mast ger en säker 

hantering av gods upp till tio 

meter, särskilt i smala gångar. 

Mast Tilt Control – MTC 

reducerar automatiskt oönskade 

maströrelser med upp till 80 %, 

vilket bidrar till en snabbare 

hantering och säkerhet.

Lättåtkomligt batteri 

Batteriet är lätt att kontrollera 

utan att föraren behöver stiga ur 

 trucken då batteritråget skjuts 

ut med mastsläden.

ProVision-konceptet 

Hydraulsystemet för TERGO® 

ProVision-master är smidigt 

inbyggt i mastkonstruktionen 

för att öka förarens sikt. Även 

skyddsstolparna är utformade för 

att ge fri sikt.



Ju tuffare det blir, 

desto mer muskler behövs

De tuffaste arbetsuppgifterna lämnar 

inget utrymme för kompromisser, 

det gör inte heller UniCarriers 

TERGO® UHD skjutstativtruck. 

Alltifrån det robusta chassit och 

högprecisionsmasten till truckens 

prestanda och driftsäkerhet. 

Trucken är utformad för att uppfylla 

dina strängaste krav under alla 

driftförhållanden. Hantering av laster 

upp till 2500 kg i så gott som alla 

miljöer – även frysrum. Ergonomin 

är i världsklass och UniCarriers 

unika moduluppbyggnad garanterar 

en servicevänlig teknik som ger 

ytterligare bidrag till en felfri drift med 

låg livscykelkostnad.

UHD

Slitstarkt drivhjul 

Nytt drivhjul med unik drivhjulsba-

na och större diameter som ger 

bättre grepp och slitstyrka. Lätt-

åtkomligt för snabba och effektiva 

byten vilket innebär lägre kostna-

der och maximal tillgänglighet.

Robust chassi 

UniCarriers TERGO®-truckar är 

utformade med robust chassi 

och komponenter av hög 

kvalitet så att de klarar kraven i 

fl erskiftshantering.

TERGO®

TERGO® UHD 160 UHD 200 UHD 250

Lyftkapacitet, kg 1600 2000 2500

Tyngdpunktsavstånd, mm 600 600 600

Truckbredd, mm 1270/1397 1270/1397 1397



Strävar mot stjärnglans, rykte och ära – 

i ett lager nära dig

TERGO® UHX 200

Lyftkapacitet, kg 2000

Tyngdpunktsavstånd, mm 600

Truckbredd, mm 1397

Det behövs något speciellt för 

att nå toppnivån. Eller mer exakt: 

 TERGO® UHX. Den höga lyfthöj-

den gör UHX till en extremt effektiv 

partner även i de mest  krävande 

höglagermiljöer. Den robusta 

 chassiutformningen och överlägsna 

stabiliteten bidrar till effektivitet i 

toppklass. Här har du prestanda, 

ergonomi och pålitlighet utan 

 kompromisser – utrustad för din 

produktivitet.

UHX

Mer än 12 meter 

Enastående prestanda och en 

stabil mastkonstruktion möjliggör 

säkra lyft på över 12 meter.

Sikt vid höga lyft

Skyddstaket och sidostolparna 

är utformade för att ge optimal 

säkerhet och sikt. De är målade 

i en refl exfri mörk kulör och 

 vinklade för att ge bästa möjliga 

sikt i alla riktningar.
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1. Fingertoppsreglage 
Konventionella fi ngertoppsreglage 

fi nns som tillval. Reglagen är per-

fekt anpassade för att kunna nås 

enkelt och det bekväma handstö-

det har också ett inbyggt grepp. 

2. Teknik för batteribyte 
Batterikontroller kan enkelt utföras 

utan att föraren behöver stiga 

ur trucken. Med stålrullar som 

tillval kan batteribytet utföras från 

truckens båda sidor. För intensiv 

drift fi nns systemet “Fast-Track 

Powerbed” med motordrivna 

stålrullar, där batteriet kan bytas på 

en minut. 

3. Högre prestanda 
Prestandapaketet gör UniCarriers 

TERGO® till en mycket snabb 

truck. Topphastigheten ökar med 

16 % – från standardutförandets 

12.5 km/h till 14.5 km/h. 

4. 360° styrning 
Om du föredrar ett ändlöst 360° 

styrsystem har TERGO® den 

funktionen som tillval. Använd din 

personliga PIN-kod och välj själv 

180° eller 360° styrning. 

5. Midiratt 
Om du föredrar midiratt är den 

placerad så att den passar perfekt 

i vänsterhanden. Ratten har inställ-

bart läge och går att luta så att du 

får maximal fl exibilitet. 

6. Skrivskiva 
Med skrivskivan som är praktiskt 

monterad på utrustningsskenan har 

du ordning på dina dokument. 

7. Utrustningsskena 
Vi erbjuder många tillbehör som 

extrautrustning. Justerbara 

RAM-hållare i olika längder för 

tangentbord, skärm och skanner 

som du kan  placera inte bara 

på utrustningsskenan utan även 

på instegshandtaget. Allt efter 

eget tycke och smak. 

8. 12-volts eluttag 
Eluttag för extrautrustning eller för 

att ladda din mobil. 

9. Viktindikator 
Displayen indikerar lastvikten och 

har även en funktion som kan adde-

ra fl era vikter, upp till 100 000 kg. 

10. Red lamp/Blue lamp 
Red lamp eller Blue Lamp är mon-

terad på förarskyddet och ger en 

skarp röd eller blå punktbelysning 

på golvet 4-6 meter framför trucken 

för att varna andra truckförare och 

fotgängare. 



Hur personlig vill du vara?

Vi har konstruerat världens personligaste skjutstativtruckar för att föraren ska kunna göra ett 

optimalt  arbete. Och för att din UniCarriers TERGO® ska bli ännu mera du fi nns ett stort urval av 

specialut formade tillval och tillbehör. Så vad din verksamhet än behöver fi nns det en UniCarriers 

skjutstativtruck som är 100 % du.
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11. Lasthjulsbromsar 
Bromsning med alla tre hjulen 

förbättrar säkerheten, särskilt på 

golv med låg friktion, t ex i frysrum. 

Lasthjulbromsar är standard på 

UHD 250. 

12. Videokamera och skärm 
Förbättra säkerheten och hanterings- 

effektiviteten med kamera och 

skärm av hög kvalitet. Skärmen är 

som standard placerad i skyddstaket 

och kameran är som standard 

 monterad på gaffeln. 

13. Level Assistance 
System, LAS 
Det unika LAS-systemet hittar 

intuitivt och automatiskt rätt lag-

ringsnivå. Det är praktiskt att alltid 

ha exakt gaffelhöjd. Det förbättrar 

hanteringseffektiviteten och säker-

heten avsevärt. 

14. Active Spin Reduction, 
ASR 
Om skjutstativtruckens drivhjul förlo-

rar greppet utsätts inte bara föraren 

utan alla i närheten för stora risker. 

Med antispinnsystemet på din 

TERGO® skjutstativtruck förbättras 

säkerheten samtidigt som drivhjulet 

slits mindre, vilket sparar ytterligare 

kostnader. 

15. Frysrumsutförande 
(−35 °C) 
I frysrumsutförandet ingår ett stort 

antal modifi eringar som ökar håll-

barheten och tillgängligheten under 

dessa förhållanden. 

16. Frysrumshytt 
TERGO® frysrumshytt har utfor-

mats för att göra även den mest 

kräsna föraren nöjd. Det breda 

insteget, den rymliga hytten, de 

stora fönsterna på sidorna och 

på takskyddet, samt den effektiva 

fl äkten och värmaren som låter 

föraren själv bestämma klimatet, 

ger högsta möjliga prestanda och 

komfort under hela arbetspasset. 

17. Uppvärmd förarstol 
För att ytterligare öka komforten 

fi nns ett elvärmesystem med 

steglös termostat för sitsen 

och ryggstödet. Välj mellan tyg- 

och PVC-stol beroende på din 

arbetsmiljö.



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


