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De UniCarriers revolutie in het magazĳ n begon in 1961 met het pionierswerk op 

het gebied van ergonomische en effi ciënte instaande stapelaars. Dit bood nieuwe 

mogelĳ kheden voor economische opslag en effi ciënte goederenafhandeling. 

Vandaag de dag blĳ kt het essentiële belang van deze revolutie voor ons huidige 

 aanbod stapelaars die perfect ontworpen zĳ n voor uw goederenstroom. 

De uitgekiende ergonomie draagt bĳ  aan het bestuurderscomfort, verhoging van 

de effi ciëntie, ver beteren van logistieke processen en algehele kostenverlaging. 

De hoge prestatie garandeert effi ciëntie in uw opslag, het modulaire ontwerp 

zorgt voor maximale inzet en houdt de totale operationele kosten laag. De totale 

operationele kosten zĳ n het resultaat van: 

• Opslagkosten – Gebouw en inrichting 

• Intern transport kosten – Machines en chauffeurs 

• Administratie kosten – Systemen enz. 

• Financiële kosten – ROI en voorraad

Door het samenvoegen van de drie onderscheidende merken, Atlet, Nissan  Forklift 

en TCM is UniCarriers binnen de intern transport wereld een perfecte mix van 

 Japanse kwaliteit en Zweeds design en ergonomie. UniCarriers staat voor meer dan 

65 jaar industriële ervaring, een wereldwĳ de dekking en een uitstekende kennis van 

lokale markten.



Snel, veilig en 
ruimtebesparend
De instaande stapelaar kan in smalle gangen stapelen,

zodat ruimte en capaciteit beter worden benut.

Benutting van de ruimte
(pallets/1000 m2)

1800

1700

2200

Het diagram toont de meest effi ciënte stapelaar voor de werksituatie, afhankelĳ k van het aantal 

pallethandelingen per dag en de gemiddelde rĳ afstand.
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Ontworpen om aan uw 
eisen te voldoen
• Hoeveel pallets verplaatst u per dag? 
• Wat is de gemiddelde rĳ afstand? 
• Wat is uw maximale en gemiddelde hefhoogte?

De antwoorden op deze vragen bepalen de truck die voor uw 

werkzaamheden het best geschikt is.

Flexibel in gebruik

• Intern transport 

• Voor productie faciliteiten 

• Perfecte bevoorradingstruck voor NA-systemen, transportbanden etc. 

• Voor stapelen in het magazijn 

• Vele inzetmogelijkheden 

• Een kosten efficiënte goederenstroom

Krachtige wisselstroommotor

Door de energiezuinige wisselstroommotor reageert de truck nauwkeurig 

op de bediening van de bestuurder, het regeneratief remmen bespaart 

energie en geeft een uitstekend remvermogen. De bestuurder heeft 

 hierdoor het accelereren en remmen volledig onder controle, zelfs op 

hellingen. 

Maximale uptime zit in 
het DNA 

UniCarriers trucks zĳ n modulair 

gebouwd op fl exibele technische 

platforms, d.w.z. dat de onderdelen 

van de diverse series uitwisselbaar 

zĳ n. Dit verlaagt het totaal aantal 

gebruikte onderdelen en maakt 

de trucks voor 98 % bedrĳ fsklaar. 

Doordat er slechts een beperkt 

aantal onderdelen gebruikt zĳ n 

hebben onze servicemonteurs 

maar een beperkt aantal onder-

delen nodig om een First Time 

Fixed Rate van 95 % te behalen.

Lage investeringskosten

In verhouding tot de inzetcapaci-

teit is de stapelaar een voordelig 

alternatief voor een reachtruck. 

Hoge productiviteit

De instaande stapelaar 

is snel, gemakkelĳ k te 

manoeuvreren en ergonomisch, 

met indrukwekkende rĳ - en 

hefsnelheden. Dit samen geeft 

uitstekende prestaties zodat de 

stapelaar zelfs een reachtruck kan 

evenaren op de korte rĳ afstanden. 

Veiligheid en comfort voor 
de bestuurder

Zowel bĳ  de instaande als bĳ  de 

zitstapelaar bevindt het gehele 

lichaam zich binnen de truck zodat 

de bestuurder volledig beschermd 

is. De bestuurderspositie is 

fl exi bel en ergonomisch ingericht. 



De wendbare, ruimtebesparende en veilige ERGO serie is ideaal voor het stapelen, intern transport 

en wanneer voorzien van heffende rĳ armen geschikt voor dubbele pallethandling. De robuuste 

hoofdbeschermer biedt de bestuurder effectieve bescherming en de bedieningselementen zĳ n 

overzichtelĳ k geplaatst zodat de chauffeur de truck intuïtief goed kan bedienen, tevens is de truck 

voorzien van een verstelbaar stuur met stuurbekrachtiging. Voor gesloten pallets is een breedspoor 

uitvoering  leverbaar. Om de stabiliteit en de restcapaciteit te vergroten kan de truck uitgerust worden 

met uitklapbare zĳ stabilisatoren.

De ERGO-familie: Wendbaar en

ERGO A A 160

Hefvermogen, kg 1600/2000

Truckbreedte 940

Max. hefhoogte, mm 6750

Type mast T, TFV, DTFV

ERGO A
Instaande stapelaar

De hoge rĳ -, hef- en daalsnelheden, evenals het 

ergonomische design, zorgen voor een optimale 

goederenstroom en hoge productiviteit.

Wendbaar chassis

Met het 940 mm brede, wendbare 

chassis kunnen goederen in 

krappe ruimtes behandeld 

worden.

Junior and Senior version

Afhankelĳ k van de werkzaamhe-

den kan het chassis geleverd 

worden in diverse lengtes zodat 

de truck ook geschikt is voor 

gebruik in smalle gangen. 

Optimale veiligheid

Het bestuurderscompartiment 

is ergonomische ingericht en de 

robuuste hoofdbeschermer biedt 

de bestuurder bescherming tegen 

vallende voorwerpen.



Deze kostenbesparende ERGO X zitstapelaar is ontworpen 

voor het behandelen van de diverse goederen: geschikt voor 

het stapelen alsmede voor het intern transport, ideaal voor 

 intensieve operaties in krappe ruimtes. Het innovatieve 

ergonomische design – inclusief het unieke UniCarriers ministuur 

met stuurbekrachtiging en volledig instelbare armleuning, zitting en 

vloer – geven maximaal comfort en optimale prestaties. De 

 bestuurder zit geheel beschermd binnen het chassis en heeft 

een uitstekend zicht zodat hĳ  / zĳ  veilig en nauwkeurig kan werken. 

De truck is voorzien van het ATC T4 on-board truckmanagement 

systeem met PIN-code toegang die onbevoegd gebruik van de 

truck voorkomt.

Zitstapelaar

ruimtebesparend

ERGO X

ERGO X X 160

Hefvermogen, kg 1600/2000

Truckbreedte 1010

Max. hefhoogte, mm 6750

Type mast T, TFV, DTFV

Voetbediende 
rĳ richtingscontrole

Door middel van het gaspedaal 

kan men van rĳ richting verande-

ren, de bestuurder kan zich beter 

concentreren op de rechterhand 

zodat hĳ  / zĳ  maar liefst drie hy-

draulische functies tegelĳ kertĳ d 

kan bedienen.

Hef- en daalfunctie

Hef- en daalsnelheden worden 

gecontroleerd door een elektrisch 

proportioneel ventiel.



Wendbare stapelaar voor 
iedere toepassing
De juiste truck voor uw werkzaamheden: UniCarriers biedt een breed programma stapelaars. Voor 

het snelle transport en het effi ciënt handelen van pallets, of voor het soepel laden en lossen op het 

laadperron. Voor lichte of zware lasten, korte of lange afstanden in meelopende, meerĳ dende, 

instaande of zittende uitvoering – UniCarriers levert een stapelaar voor iedere toepassing.



ATC T4 – truck-
management

Het bedieningspaneel op de 

disselboom geeft duidelĳ k 

informatie over de batterĳ sta-

tus, urenstanden, datum, tĳ d en 

waarschuwingsberichten. De 

ATC truck computer beschikt 

over ingebouwde servicefuncties 

zodat uitvaltĳ den beperkt worden, 

ook kunnen voorkeursinstellingen 

eenvoudig ingesteld worden, 

afgestemd op de vaardigheden 

en ervaring van de gebruiker.

Persoonlĳ ke PIN-code 
instellingen

De instellingen, die met een 

PIN-code beveiligd zĳ n, geeft 

de gebruiker toegang tot zĳ n 

persoonlĳ ke instellingen op basis 

van zĳ n rĳ vaardigheid en voorkomt 

tevens ongeoorloofd gebruik van 

de machine.

Disselboom

De ergonomische disselboom 

voorzien van een ATC-display 

geeft alle informatie overzichtelĳ k 

weer, via de grote tuimelschake-

laars worden de hef- en daalfunc-

ties bediend. De schakelaar om 

de rĳ snelheid te controleren is 

zodanig ontworpen dat deze met 

verschillende vingergrepen zowel 

links- als rechtshandig bedient 

kan worden. 



PS/PSH

De PS stapelaar is een robuuste, krachtige en handzame meeloopstapelaar voor 

de lichte tot middelzware inzet en geschikt voor krappe ruimtes met hefhoogtes tot 

4190 mm. De PSH is een stapelaar voor de zwaardere inzet, geschikt voor het 

stapelen tot 5400 mm hefhoogte, optioneel voorzien van heffende rĳ armen voor dubbele 

pallethandling. Het lage chassis en de uit het midden geplaatste disselboom verbete-

ren het zicht op de last en verhogen de veiligheid. De ergonomisch ontworpen 

disselkop is overzichtelĳ k en kan zowel rechts- als linkshandig bedient worden. Door 

het unieke vorkontwerp van de PSH zĳ n pallets snel in te rĳ den en dit draagt bĳ  aan 

een snelle pallethandling.

Comfortabel en krachtig voor het 
snelle werk – de compact serie
Door de excentrisch geplaatste disselboom kan de bestuurder naast de truck lopen. Men heeft volledig zicht 

op de vorken en de last, dit verhoogt de veiligheid en zorgt ervoor dat men snel en effi ciënt kan werken.

Compacte meeloopstapelaar

PS/PSH PS 125 PSH 160 PSH 200

Hefvermogen, kg 1250 1600 2000

Truckbreedte 800 895

Max. hefhoogte, mm 4190 5400

Type mast TV, TFV T, TFV, DTFV

De UniCarriers PS, een 
multifunctionele stapelaar

· Voor korte rĳ afstanden 

· In krappe ruimtes 

·  In magazĳ nen (ook voor het 

orderverzamelen) 

· In productieruimtes

Pallet handling in zeer 
kleine ruimtes? 

De optionele bediening van de 

stuurarm in verticale positie maakt 

het mogelĳ k om in zeer kleine 

ruimtes te werken. 



PSL
Compacte meeloopstapelaar

De PSL meeloopstapelaar is ideaal voor bevoorrading, stapelen, 

orderverzamelen en het intern transport op de korte afstanden, als in 

magazĳ nen, supermarkten en productiehallen. Zet u pallets weg en pakt 

u pallets op van een maximale hoogte tot 2090 mm in krappe ruimtes? 

Dan is de PSL de perfecte partner voor u. Door de optionele besturing met 

de disselboom in verticale positie kan de PSL zelfs in nog kleinere ruimtes 

werken.

PSL PSL 125

Hefvermogen, kg 1250

Truckbreedte 660

Max. hefhoogte, mm 2090

Type mast T

Handig op 
 verdiepingsvloeren 

Door het lage truckgewicht is 

de PSL geschikt voor gebruik op 

verdiepingsvloeren. 



De uiterst wendbare PSP125 en PSP160 stapelaars met opklapbaar platform zĳ n ideaal voor middelhoog 

 stapelen in krappe ruimtes, geschikt voor de korte als lange afstanden en voor incidenteel orderverzamelen. 

Wanneer de truck voorzien wordt van de optionele heffende rĳ armen kan de truck twee pallets tegelĳ k 

hanteren. Het gegoten opklapbare platform vervormt niet bĳ  een impact, heeft een lage opstap en geeft een 

uitstekende trillingsdemping. De optionele zĳ beschermingsbeugels zĳ n gemakkelĳ k in en uit te klappen. Tevens 

zĳ n er diverse vaste platforms met bestuurdersbescherming leverbaar om de effi ciëntie te verbeteren en de 

veiligheid te verhogen.

Dankzĳ  de ergonomische disselboom met alle bedieningselementen binnen handbereik, is de PSP eenvoudig 

te bedienen en heeft de bestuurder alle controle. In de disselkop zĳ n de noodstop en het 

toetsenbord geïntegreerd, via het toetsenbord kan de bestuurder zĳ n individuele 

voorkeursinstellingen ingeven. Met een maximale rĳ snelheid van 8,5 km/u 

presteert de stapelaar als één van de beste in zĳ n klasse. De stapelaar is 

gemakkelĳ k toegankelĳ k voor onderhoud, heeft lange onderhoudsintervallen 

en alle sensoren hebben IP65 of IP67 classifi catie (beschermd tegen stof 

en vocht) waardoor er minder onderhoud nodig is en dit geeft een 

verbeterde inzetcontinuïteit.

De intern transport machine parken bestaan vaak uit een mix van elektropallettrucks, stapelaars en 

 heftrucks. Onze stapelaar maet opklapbaar platform is geschikt voor cross-docking, het laden en lossen 

en voor het transport over de korte en lange afstand. Wanneer uitgerust met heffende rĳ armen is deze 

stapelaar tevens geschikt voor het transport van twee pallets tegelĳ k.

Wendbare stapelaar met 
platform

PSP
Stapelaar met opklapbaar platform

PSP PSP 125 PSP 160

Hefvermogen, kg 1250 1600

Truckbreedte 770 770

Max. hefhoogte, mm 4190 5400

Type mast TV, TFV T, TFV, DTFV





Met een breedte van minder dan een europallet en ontworpen voor de zware inzet biedt de PDP stapelaar een zeer hoog 

veiligheidsniveau tegen lage kosten. De PDP200 is uitermate geschikt voor cross-docking, maar biedt ook veel 

mogelĳ kheden voor het transport van pallets over de korte, middellange en lange afstand. De ergonomische disselboom 

met alle bedieningselementen binnen handbereik is makkelĳ k te hanteren en geeft de bestuurder volledig controle. Het 

opklapbare platform met lage opstaphoogte is gegoten zodat deze niet vervormt bĳ  aanrĳ dingen en heeft een uitstekende 

trillingsdemping. De effi ciëntie wordt nog verder verhoogd door de uitstekende stabiliteit van de truck, de hoge rĳ -, hef- en 

daalsnelheden, de inklapbare zĳ beschermingsbeugels en de optionele stuurbekrachtiging. De stapelaar is gemakkelĳ k 

toegankelĳ k voor onderhoud, heeft lange service intervallen zodat uitvaltĳ den tot een minimum beperkt worden. Optioneel 

zĳ n er verschillende vaste platforms met bestuurdersbescherming leverbaar om veilig en effi ciënt te kunnen werken. Met 

een maximale rĳ snelheid van 12,5 km/u (optioneel leverbaar) is de stapelaar toonaangevend in zĳ n klasse. Alle sensoren zĳ n 

IP65 of IP67 geclassifi ceerd (beschermd tegen stof en vocht) voor minder onderhoud en een verhoogde inzetcontinuiteit.

PDP
Stapelaars voor dubbele pallethandling met opklapbaar platform

De dubbele pallet stapelaars

PDP PDP 200

Hefvermogen, kg 2000

Truckbreedte 770

Max. hefhoogte, mm 2090

Type mast T



PSD
Compacte meeloopstapelaar voor dubbele pallethandling

De PSD is een fl exibele meeloopstapelaar voor dubbele 

pallethandling, ook zeer geschikt voor laad en los 

werkzaamheden (ook op hellingen), orderverzamelen en 

het intern transport over de korte afstanden in magazĳ nen, 

supermarkten en productieruimtes. Het gepatenteerde 4-punts 

Friction Force chassis maakt dat de truck stabiel rĳ dt onder alle 

omstandigheden, dus ook op een oneffen ondergrond. Door 

zĳ n smalle chassis is de truck geschikt om pallets op te pakken 

en weg te zetten in krappe ruimtes. De stuurarm is excentrisch 

geplaatst zodat de bestuurder naast de truck kan lopen en 

goed zicht heeft op de vorken, dit verhoogt de veiligheid.

PSD PSD 125

Hefvermogen, kg 1250

Truckbreedte 660

Max. hefhoogte, mm 2090

Type mas T

XML XML

Hefvermogen, kg 1600

Truckbreedte 1010

Max. hefhoogte, mm 1500

Type mast T

ERGO XML
Zitstapelaar voor dubbele pallethandling

De ERGO XML zitstapelaar voor dubbele pallethandling is ideaal voor 

de bevoorrading van productielĳ nen en voor cross-docking. De XML is 

snel, veilig en als dubbele stapelaar zeer effi ciënt voor intensief gebruik 

en het transport van pallets over lange afstanden, tevens is de stapelaar 

door zĳ n compacte afmeting geschikt voor het werken in smalle gangen. 

Het innovatieve ergonomische design, inclusief het unieke UniCarriers 

ministuur met stuurbekrachtiging, de volledig instelbare armleuning, 

zitting en vloer geven maximaal comfort voor effectieve inzet. De 

bestuurdersplek is goed beschermd binnen het chassis en geeft een 

uitstekend overzicht  zodat de bestuurder veilig en nauwkeurig kan 

werken. De truck is standaard uitgevoerd met baterĳ wisselrollen zodat 

de batterĳ  gemakkelĳ k gewisseld kan worden.



ERGO ATF ERGO XTF

Hefvermogen, enkeldiep, kg 1000 1000

Hefvermogen, dubbeldiep, kg 800 1000

Truckbreedte 940 1010

Max. hefhoogte, mm 5700 6300

Type mast TFV, DTFV

De ERGO stapelaar met telescoop vorken is ontwikkeld om dubbeldiep te stapelen. 

Wanneer er twee pallets aan dezelfde kant van het gangpad dubbeldiep weggezet 

worden, kan er tot wel 30 % vloerruimte bespaard worden. 

De ERGO ATF en XTF stapelaars zĳ n ideaal voor het stapelen en het intern 

transport, deze trucks kunnen met diverse pallets en lasten overweg. Met de 

telescoop vorken kunt u dubbeldiep stapelen en in sommige toepassingen kan 

deze functie een kleine reachtruck vervangen. De telescoop vorken zĳ n tevens 

gemakkeliĳ k wanneer er bĳ  het laden en lossen van voertuigen een groter bereik 

nodig is.

Bespaar tot 30 % vloerruimte

ERGO ATF/XTF
Sta- en zitstapelaars met telescoop vorken



PSD
125

PSL
125

PS
125

PSH
160

PDP
200

PSP
125

PSP
160

ERGO A
160

ERGO X
160

XML
160

ATF
100

XTF
100

Hefhoogte ≤ 1500 mm x

≤ 2090 mm x x x

≤ 4190 mm x x

≤ 5400 mm x x

≤ 5700 mm x

≤ 6300 mm x

≤ 6750 mm x x

Hefvermogen ≤ 1000 kg x x

≤ 1250 kg x x x x

≤ 1600 kg x x x x x

≤ 2000 kg • • x • •

Mast T x x x x x x x x

TV x x

TFV x x x x x x x x

DTFV x x x x x x

Batterĳ  capaciteit ≤ 230 Ah x x x

≤ 345 Ah x

≤ 400 Ah x x x

≤ 775 Ah x x x x x

Junior of Senior chassis • • • • •

ATC T4 x x x x x x x  - x x  - x

Knop topsnelheid/ 
kruipsnelheid

x x x x x x x  - x x  - x

PIN-code toegang x x x x x x x  - x x  - x

Hefmotor met 
snelheidsregeling

 -  - x x x x x  -  -  -  -  -

Proportioneel daalventiel - - x x x x x x x x x x

Friction Force systeem x  -  -  - x  -  -  -  -  -  -  -

Batterĳ  wisselrollen  -  -  - x x x x x x x x x

Verstelbare breedte 
over de vorken

 -  -  - •  -  - • • • x  -  -

Tandem vorkwielen x • • x x • x x x x  -  -

Heffende rĳ armen/
dubbel stapelen

x  -  - • x • • • • x  -  -

Telescoop vorken x x

Breedspoor uitvoering  -  -  - •  -  - • • •  -  -  -

Verticaal bedienbare dissel • • • • • • •  -  -  -  -  -

Opklapbaar platform  -  -  -  - x x x  -  -  -  -  -

Vast platform  -  -  -  - • • •  -  -  -  -  -

Zĳ beschermingsbeugels  -  -  -  - x • •  -  -  -  -  -

Elektronische 
stuurbekrachtiging

 -  -  -  - • • • x x x x x

Sleutel contactslot • • •  - • • • x • • x •

Hoofdbeschermer  -  -  -  - • • • x x x x x

Laststeunrek • • • • • • • • • • • •

12V aansluiting  -  -  -  - • • •  -  -  -  -  -

Ingebouwde lader • • • • • • • •  -  -  -  -

Zwenkwielen aan zĳ kant  -  -  -  -  -  -  - • •  -  -  -

Zĳ stabilisatoren  -  -  -  -  -  -  - • •  -  -  -

Verhoogde rĳ snelheid  -  -  -  - •  -  - • • • • •

Handbediende 
rĳ richtingscontrole

 -  -  -  -  -  -  - • • •  - •

Accessoireshouder  -  -  -  - • • •  -  -  -  -  -

RAM-houder  -  -  -  - • • •  -  -  -  -  -

Schrĳ fplateau  -  -  -  - • • •  - • •  - •

Vrieshuisuitvoering • • • • • • • • • • • •

x  standaard     •  optioneel    -  niet leverbaar op dit type



De UniCarriers stapelaars zĳ n de meest persoonlĳ ke stapelaars, ontworpen voor maximale prestaties. 

En om uw UniCarriers stapelaar nog persoonlĳ ker te maken is er een uitgebreid assortiment opties en 

accessoires ontwikkeld. Ongeacht uw werkzaamheden, UniCarriers levert stapelaars 100 % afgestemd 

op uw inzet en aangepast aan uw omstandigheden.

Hoe persoonlijk mag het zijn?

Optioneel leverbaar

1.  Elektronische 
stuurbekrachtiging

Elektronisch gestuurd en de hydrauli-

sche stuurdemping geven een nauw-

keurige besturing.

LEVERBAAR OP DE PSP/PDP

2. Verzwaarde disselboom
Het toetsenbord en de display zĳ n extra 

beschermd tegen beschadigingen, de 

beschermkap kan eenvoudig worden 

verwĳ derd voor bediening van het toet-

senbord en om het display te reinigen. 

LEVERBAAR OP ALLE MEELOOPSTAPELAARS 
(UITGEZONDERD DE PSH)

3. Accessoiresbeugel
Voor extra uitrusting bieden wĳ  diverse 

mogelĳ heden. Verstelbare RAM-hou-

ders in diverse lengtes voor een toet-

senbord, een display en scanners 

kunnen aan de accessoiresbeugel 

bevestigd worden. 

LEVERBAAR OP DE PSP/PDP

4. Schrĳ fplateau
Het schrĳ fplateau kan aan de acces-

soiresbeugel bevestigd worden. 

LEVERBAAR OP DE PSP/PDP/ERGO X

5. 12V-aansluiting
Een extra aansluiting voor accessoires 

of om de mobiele telefoon op te laden.

LEVERBAAR OP DE PSP/PDP

6. Zĳ stabilisatoren
Zwenkwielen aan de zĳ stabilisatoren 

met ingebouwde ophanging verhogen 

de restcapaciteit. 

LEVERBAAR OP DE ERGO A/ERGO X 

7. Heffende rĳ armen
Met heffende rĳ armen kunt u 2 pal-

lets tegelĳ k transporteren en/of op 

hellingen werken door de verhoogde 

bodemvrĳ heid.

LEVERBAAR OP DE PSH/PSP/PDP/ERGO A/
ERGO X

8.  Beschermd bestuurders-
platform

Verhoogt de veiligheid van 

de bestuurder.

LEVERBAAR OP DE PSP/PDP

9. Laststeunrek
LEVERBAAR OP ALLE MEELOOPSTAPELAARS 
(UITGEZONDERD DE PS) 

10.  Vrieshuisuitvoering 
(–35 °C) 

De vrieshuisuitvoering omvat diverse 

duurzame modifi caties voor maximale 

inzet in deze omstandigheden.

LEVERBAAR OP ALLE TRUCKS

11. ProVision
Het ProVision mastontwerp biedt 

optimaal zicht.

LEVERBAAR OP ALLE STAPELAARS 

12. Bestuurders beschermrek
LEVERBAAR OP DE PSP/PDP
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13. Batterĳ wisselrollen
LEVERBAAR OP ALLE MEELOOPSTAPELAARS 
(UITGEZONDERD DE PS, PSD EN PSL) 

14. Breedspoor uitvoering
Breedspoor uitvoering voor het oppakken 

van gesloten pallets tussen de poten. 

LEVERBAAR OP DE ERGO A/ERGO X/PSH/PSP160

Standard uitrusting

I. Hef / daal functie
Gecontroleerd en direct heffen en dalen 

van de vorken door middel van een elek-

tronisch proportioneel ventiel. 

STANDAARD OP DE ERGO X

II. Beschermkap uit één geheel
De beschermkap is gemakkelĳ k te 

 verwĳ deren en biedt gemakkelĳ k toegang 

voor service en onderhoud. 

STANDAARD OP DE PSP/PDP

III. Uniek vorkontwerp
Uniek vorkontwerp vergemakkelĳ kt het 

in- en uitrĳ den van pallets. 

STANDAARD OP DE ERGO A/ERGO X/PSH/PSP

IV. Magneetrem uitschakelen
De parkeerrem is eenvoudig te ontgren-

delen met de hendel onder de dissel, 

wanneer de truck stil valt kan deze alsnog 

verplaatst worden zonder dat hier een 

andere truck voor nodig is.

STANDAARD OP DE PS/PSL/PSD
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13

12

11108



Verlaag uw Totale Operationele Kosten 
met UniCarriers

We zĳn het eens. De prĳs is doorslaggevend, of om nog 

specifi eker te zĳn: uw Totale Operationele Kosten. De truck 

en zĳn prestaties spelen een belangrĳke rol, het verschil wordt 

gemaakt in het advies en de ondersteuning om uw logistieke 

operatie zodanig te optimaliseren zodat u de beste waarde 

voor uw geld krĳgt. 

Dat is – wat op lange termĳn – een winnaar maakt.

De Prĳ s

Maar welke
prĳ s?

UniCarriers Corporation behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving kleuren, accessoires en/of specifi caties beschreven in deze brochure te wĳzigen en/of om de productie van de individuele 

modellen te stoppen. De kleuren van geleverde trucks kunnen enigszins afwĳken van die in deze brochure. Genoemde specifi caties zĳn bepaald op basis van standaard condities; afhankelĳk van operationele 

omstandigheden, toepassingen en de conditie van de truck kunnen deze afwĳken. De specifi caties voor verschillende landen kunnen variëren afhankelĳk van lokale marktomstandigheden. Vraag uw dealer om u 

te informeren voor uw bedrĳfssituatie. Niet alle accessoires weergegeven op foto’s zĳn standaard.

unicarrierseurope.com/nl

UNICARRIERS CORPORATION


