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UniCarriers’ lagerrevolusjon startet i 1961 da vi var først ute med å utvikle den 

 ergonomiske og effektive ståstableren. Dette åpnet for nye muligheter til økonomisk 

lagring og effektiv håndtering. Og i dag er denne revolusjonen mer vital enn 

noen sinne. Vårt utvalg av stablere er konstruert for å være perfekt verktøy for 

lasteoperasjonene i din enhet. Ergonomi i verdensklassen bidrar til mer effektive og 

tilfred se førere, bedre logistikk og generelt godt kostnadsnivå. Høy ytelse sikrer 

effektiv  lagerdrift, mens smart modulbasert konstruksjon gir maksimal driftstid og 

reduserer de totale driftskostnadene. De totale driftskostnadene er et resultat av:

• Lagerkostnader – Bygninger og utstyr

• Håndteringskostnader – Maskiner, trucker og operatører

• Administrative kostnader – Alle andre kostnader, systemer etc.

• Finansielle kostnader – Avkastning på investering og inventar

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.



Rask, sikker og effektiv 
utnyttelse av plassen
Ståstableren kan arbeide med stabling i høyden i trange truckganger. 

Det bidrar til bedre utnyttelse av plass og volum.

Utnyttelsen av plassen 
(paller/1000 m2)

1800

1700

2200

Diagrammet viser hvilken stabler som er mest kostnadseffektiv innenfor ulike arbeidsområder, avhengig 

av hvor mange paller som håndteres hver dag og gjennomsnittlig kjørestrekning.
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Konstruert for å tilfredsstille 
dine behov
• Hvor mange palller håndterer du om dagen?
• Hva er din gjennomsnittlige kjørestrekning?
• Hva er din maksimale og gjennomsnittlige løftehøyde?

Det er disse spørsmålene du må svare på når du skal velge trucken 

som tilfredsstiller alle dine behov.

Fleksibel håndtering

• Bedriftsintern transport

• I produksjonen

• Perfekt lastetruck for VNA- systemer, rulletransportører, etc.

• Stabling på lageret

• Mange variasjoner

• Kostnadseffektiv håndtering

Kraftig vekselstrømsmotor

Den energieffektive vekselstrømsmotoren sikrer at trucken responderer på 

operatørens minste kommando, mens regenerativ bremsing sparer energi 

og gir god bremseevne. Det gir operatøren full kontroll over akselerasjon 

og bremsing, selv i skråninger.

Maksimal driftstid er 
nedlagt i DNA

Alle UniCarriers-trucker deler 

mange komponenter. De har en 

modulbasert konstruksjon på 

en fl eksibel teknisk plattform. 

Det  betyr at færre komponenter 

brukes, hvilket bidrar til 98 % 

driftstid for dine operasjoner. 

Og ved kun å måtte lagerføre et 

begrenset antall komponenter 

kan våre mobile serviceteknikere 

utføre mer enn 95 % av alle 

reparasjoner under første besøk.

Lav investering

Når det gjelder 

håndteringskapasiteten, 

er stableren et økonomisk 

alternativ til skyvemasttrucker.

Høy produktivitet

Ståstabler er rask, lett å 

manøvrere og det er ergonomisk. 

Den har en imponerende kjøre 

og løftehastighet Utmerket 

ytelse sammenlignet med en 

ledestabler. Den kan til og med 

slå rekkevidden på kortere 

kjøreavstander.

Sikkerhet og komfort for 
føreren

I en ståstabler og sittestabler er 

føreren beskyttet mot kollisjoner 

fra alle sider. Hele kroppen er 

innenfor chassie. Førermiljøet er 

fl eksibelt og ergonomisk.



Den fl eksible, plassparende og sikre ERGO er perfekt til stabling, intern transport og dobbelthåndtering 

av paller, når den er utstyrt med initialløft. Operatøren beskyttes effektivt av vern og førervern over 

 hodet. Førerhuset har velplasserte, intuitive og lett tilgjengelige betjeningsorganer. Den er utstyrt med 

servostyring. Trucken håndterer «åpne» lastbærere med standard støtteben og lukkede  lastbærere 

 mellom brede støtteben. For å bedre stabiliteten og øke restkapasiteten kan trucken utstyres med 

 sammenfellbare sidestabilisatorer.

ERGO-familien: Fleksibel og plass 

ERGO A A 160 / 200

Løftekapasitet, kg 1600/2000

Truckbredde 940

Maks. løftehøyde, mm 6750

Mastetyper T, TFV, DTFV

ERGO A
Ståstabler

Høy kjøre- og løfte- / senkehastighet bidrar til høy produktivitet – 

det samme gjør den ergonomiske konstruksjonen.

Smidig chassis

Smidig chassis, 940 mm bredt, 

letter materialhåndteringen 

på  steder hvor det er trangt 

om plassen.

Junior- og seniorversjon

Avhengig av behovet under dine 

operasjoner kan vi tilby ulike 

chassislengder for å redusere 

truckgangen til et minimum.

Sikkerhet i verdensklassen

Operatøren er sikkert plassert 

inne i trucken og dens 

beskyttende førervern over hodet.

Et robust førerver beskytter

mot fallende gjenstander.



Denne kostnadseffektive ERGO X-sittestableren er konstruert for 

håndtering av blandet gods, f.eks. stabling og intern transport. 

Ideelt egnet til intensive operasjoner og på steder hvor plass 

er viktigste tema. Den avanserte ergonomiske konstruksjon – 

inkl. vårt unike servostyrte miniratt og fullstendig justerbart 

armlene, sete og gulv – letter håndteringen og gir maks. komfort. 

Operatøren er fullstendig beskyttet innenfor chassiset og har 

ypperlig sikt, noe som gir sikker og presis håndtering. Trucken 

har ATC T4, truckstyring om bord og innlegging av PIN-kode for 

å beskytte mot uautorisert bruk.

Sittestabler

parende

ERGO X

ERGO X X 160 / 200

Løftekapasitet, kg 1600/2000

Truckbredde 1010

Maks. løftehøyde, mm 6750

Mastetyper T, TFV, DTFV

Håndfri retningskontroll

Gasspedalen brukes til å endre 

kjøreretning, framover eller revers. 

Dermed kan operatøren fokusere 

på høyre hånd og betjene inntil tre 

hydrauliske funksjoner samtidig.

Løft/senk funksjon

Direkte og kontrollert løfting 

og senking med elektrisk 

proporsjonalventil.



Fleksible stablere for dine behov
Rett truck til jobben: Det fi nnes et bredt utvalg av UniCarriers-stabletrucker. For rask, intern transport 

og effektiv håndtering av paller, eller for problemfri lasting og lossing på lasterampe. For lett eller 

tung last, korte eller lange avstander, til å gå ved siden av, stå på, sitte på eller sitte i – det fi nnes en 

UniCarriers-stabler for enhver utfordring.



ATC T4 – truckstyring 
om bord

Kontrollpanelet og styrearmen 

viser tydelig informasjon om 

 batteristatus, antall driftstimer, 

dato, klokke og advarsler. ATC-

truckdatamaskinen har innebygde 

servicefunksjoner for å redusere 

tiden maskinen er ute av drift. 

PIN-koden konfi gurerer trucken 

med innstillinger av ytelse som 

er tilpasset hver enkelt operatørs 

ferdigheter og erfaring.

Personlige PIN- 
kodeinnstillinger

Innstillinger beskyttet med 

PIN-kode sikrer at operatøren 

har tilgang til rett ytelse, 

avhengig av kjøreferdigheter. 

Disse innstillingene hindrer også 

uautorisert bruk.

Ledearm

Lett tilgjengelig tastatur og 

ATC-display gir føreren god 

over sikt over all informasjon. 

Store  vippe brytere for løfting og 

senking av gafl er og initialløft. 

Hastighetskontroll konstruert for 

å aktiveres med ulike fi ngergrep. 

Alle funk sjoner kan nås med 

én hånd.



PS/PSH

PS er en robust, kraftig og hendig stabler for gående fører til fl eksibel bruk, lette til 

middels operasjoner og trange steder med løftehøyde opp til 4190 mm. PSH er en 

stabler for tunge jobber som er ideell til intern transport. Den er utstyrt med  initialløft, 

dobbelthåndtering av paller, ordreplukking og stabling opp til 5400 mm. Det lave 

 chassiset og den forskjøvne styrearmen på PS og PSH gir bedre sikt og  sikkerhet – 

operatøren har en klar oversikt over lasten og kan gå ved siden av trucken. Den 

ergonomiske ledearmen er konstruert for betjening med begge hender og har 

lett tilgjengelige betjeningsorganer for å lette håndteringen. Den unike 

gaffelkonstruksjonen på PSH bidrar til høy håndteringshastighet og lett tilgang til 

lastbærere. 

Komfortabel og kraftig for raskere 
det kompakte utvalget
Det å kunne gå komfortabelt og sikkert på siden av trucken gjør brukeren i stand til å arbeide raskere 

og mer effektivt.

Kompakt stabler for gående fører

PS / PSH PS 125 PSH 160 PSH 200

Løftekapasitet, kg 1250 1600 2000

Truckbredde 800 895

Maks. løftehøyde, mm 4190 5400

Mastetyper TV, TFV T, TFV, DTFV

UniCarriers PS, et kraftig 
verktøy til variert bruk

· For korte kjørestrekninger

· På trange steder

· På lagere (f.eks. ordreplukking)

· Innenfor produksjonsområder

Tar du opp og plasserer
paller på svært trange
steder?

Styrearmen i loddrett stilling gjør 

det mulig å arbeide på enda 

trangere områder.



utført arbeid – 

PSL
Kompakt stabler for gående fører

PSL kompakt stabler for gående fører er ideell til etterfylling på butikkgulv, 

stabling, ordreplukking og intern transport over korte avstander, f.eks. i 

 lagerhus, supermarkeder og produksjonsområder. Tar du opp og plasserer 

paller opp til 2090 mm på svært trange steder? Da kan PSL være en  perfekt 

partner for deg. Ved å tilføye den alternative hevede styrearmen og sette den 

i loddrett stilling, kan PSL arbeide på enda trangere områder. 

PSL PSL 125

Løftekapasitet, kg 1250

Truckbredde 660

Maks. løftehøyde, mm 2090

Mastetyper T

Praktisk i høyere etasjer

På grunn av truckens lave vekt 

er PSL praktisk å bruke i høyere 

etasjer i bygningen.



PSP125 og PSP160 stablere for stående fører med nedfellbar plattform er ekstremt fl eksible medlemmer av 

stablerfamilien. Disse truckene er ideelle for stabling i middels høyde på trange steder, korte, middels og lange 

kjørestrekninger, for ordreplukking av og til og for dobbelthåndtering av paller, når de er utstyrt med initialløft. 

Den nedfellbare plattformen med lav stigtrinnhøyde er laget for ikke å bli deformert ved kollisjoner, og den 

har ypperlig demper med fjæring. De alternative sidegrinder på sidene felles raskt og enkelt ut og gir ypperlig 

effektivitet. Det fi nnes fl ere typer faste plattformer som ekstrautstyr og vern over hodet for å bedre effektivitet 

og gi operatøren bedre sikkerhet.

Den ergonomiske styrearmen med alle betjeningsorganer innen rekkevidde gjør håndteringen av PSP  enkel og 

gir operatøren full kontroll. Tastaturet for individuelle truckførerinnstillinger og antiklemknapp 

er alle kombinert i ledearmen. Kjørehastighet opp til 8,5 km/t gir trucken en ytelse som 

er ledende i sin klasse. Enkel tilgang for service, forlengede serviceintervaller og 

alle sensorer klassifi sert for IP65 eller IP67 for redusert vedlikehold og økt 

driftstid.

En typisk truckfl åte hos kundene er ofte sammensatt av lavtløftende trucker, trucker for 

dobbelthåndtering av paller og motvektstrucker. Våre stablere for gående fører passer godt 

inn i bruksområdet for cross-docking, som betyr lasting / lossing, kort, middels og lang intern 

transport og  dobbelthåndtering av paller.

Fleksibel stabler med 
plattform

PSP
Ledestabler med plattform

PSP PSP 125 PSP 160

Løftekapasitet, kg 1250 1600

Truckbredde 770 770

Maks. løftehøyde, mm 4190 5400

Mastetyper TV, TFV T, TFV, DTFV





PDP 200 har en truckbredde som er mindre enn en europall, og den er konstruert for å passe inn i dine røffe omgivelser. 

Den gir deg lave totale driftskostnader og stor sikkerhet for operatøren. PDP 200 passer ideelt ved behov for crossdocking, 

ettersom den er egnet for et bredt spenn av bruksområder og for kort, middels og lang intern transport. Den ypperlige 

styringen av kjøre- og løftesystemene og intuitiv håndtering gir operatøren full kontroll. Den sammenfellbare plattformen 

med lav stigtrinnhøyde er konstruert for ikke å bli deformert ved kollisjoner, og den har ypperlige dempere i fjæringen. 

Ypperlig stabilitet, høy kjøre- og løfte- / senkehastighet, nedfellbare sidegrinder på sidene og servostyring med kabelstyring 

som ekstrautstyr gjør den ekstra effektiv. Enkel tilgang for å utføre service og forlengede serviceintervaller reduserer tiden 

som maskinen er ute av drift til et minimum. Det fi nnes fl ere typer faste plattformer som ekstrautstyr og klassifi sert førervern 

hodet for å bedre effektivitet og gi operatøren bedre sikkerhet. Kjørehastigheter opp til 12,5 km/t gir trucken en ytelse som 

er ledende i sin klasse. Alle sensorer er klassifi sert som IP65 eller IP67 for redusert vedlikehold og bedret driftstid.

PDP
Dobbeltstabler med plattform

Utvalget av dobbeltstablere

PDP PDP 200

Løftekapasitet, kg 2000

Truckbredde 770

Maks. løftehøyde, mm 2090

Mastetyper T



PSD
Kompakt stabler for gående fører til dobbelthåndtering av paller

PSD er en fl eksibel allroundstabler for gående fører til 

dobbelthåndtering av paller. Den er ideell for lasting / lossing 

på lasterampe, dobbelthåndtering av paller, ordreplukking /

etterfylling og intern transport over korte avstander i lagerhus, 

supermarkeder og produksjonsområder. Det patenterte 4.punkts 

friksjonskraftchassiset sikrer trykk på drivhjulet på ujevne 

overfl ater. Det smale chassiset gjør den kostnadseffektiv og i 

stand til å ta opp og plassere paller på steder hvor det er trangt 

om plassen. Den sidemonterte ledearmen bedrer sikkerhet, sikt 

og sikt og gir operatøren anledning til å gå ved siden av trucken.

PSD PSD 125

Løftekapasitet, kg 1250

Truckbredde 660

Maks. løftehøyde, mm 2090

Mastetyper T

XML XML

Løftekapasitet, kg 1600

Truckbredde 1010

Maks. løftehøyde, mm 1500

Mastetyper T

ERGO XML
Sittestabler for dobbelthåndtering av paller

ERGO XML sittestabler for dobbelthåndtering av paller er ideell til mating 

av samlebånd og til cross-docking operasjoner. Når den håndterer to 

paller samtidig, blir XML en rask, sikker tur på dobbeltstabler, og det 

gir en ekstremt effektiv bruk. Det er en gaffeltruck til intensiv håndtering 

av gods og intern transport over store avstander. Den gjør det mulig 

med kontinuerlig kjøring og arbeid i trange truckganger. Den avanserte 

ergonomiske konstruksjon – inkl. vårt unike servostyrte miniratt og 

fullstendig justerbart armlene, sete og gulv – letter håndteringen og gir 

maks. komfort. Operatøren er fullstendig beskyttet innenfor chassiset 

og har en ypperlig oversikt som gir sikker og presis håndtering. For 

brukstilfeller hvor det arbeides i fl ere skift. Batteriet er plassert på ruller 

for raske, enkle bytter.



ERGO ATF ERGO XTF

Løftekapasietet, enkelt dybde, kg 1000 1000

Løftekapasietet, dobbelt dybde, kg 800 1000

Truckbredde 940 1010

Maks. løftehøyde, mm 5700 6300

Mastetyper TFV, DTFV

ERGO stabler med teleskopgafl er er pionerutviklet av UniCarriers og gjør deg i 

stand til å stable i dobbel dybde. Evnen til å håndtere to paller i dybden fra samme 

side av truckgangen betyr at du kan spare inntil 30 % gulvplass.

ERGO ATF/XTF gaffeltrucker er beregnet på stabling og intern transport. De kan 

håndtere alle typer paller og lastbærere. Teleskopgafl ene gjør at du når dobbelt 

palledybde i reolene. I noen brukstilfeller kan denne funksjonen erstatte en lite 

skyvemasttruck. Dette er også svært nyttig når ekstra rekkevidde trengs for å 

laste/losse kjøretøyer.

Sparer inntil 30 % gulvplass

ERGO ATF/XTF
Stå og sittestabler med hydrauliske teleskopgafl er



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

Løftehøyde ≤ 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

Kapasitet ≤ 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

Batteristørrelser ≤ 230 Ah x x x

≤ 345 Ah x

≤ 400 Ah x x x

≤ 775 Ah x x x x x

Junior- eller seniorversjon • • • • •

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

Knapper for høy hastighet / 
krypehastighet

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

Innlogging med PIN-kode x x x x x x x  - x x  - x

Løftemotor med 
hastighetsregulering

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

Proposjonalventil 
for senking

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

Friksjonskraftsystem x  -  -  - x  -  -  -  -  -  -  -

Batteri på ruller  -  -  - x x x x x x x x x

Justerbar bredde via gafl er  -  -  - •  -  - • • • x  -  -

Boggihjul x • • x x • x x x x  -  -

Initialløft/
dobbelstabling

x  -  - • x • • • • x  -  -

Teleskopgafl er x x

Brede støtteben som 
ekstrautstyr

 -  -  - •  -  - • • •  -  -  -

Kjøring med hevet 
 styrearm

• • • • • • •  -  -  -  -  -

Sammenfellbar plattform  -  -  -  - x x x  -  -  -  -  -

Fast plattform  -  -  -  - • • •  -  -  -  -  -

Sidegrinder på sidene  -  -  -  - x • •  -  -  -  -  -

Elektrisk servostyring  -  -  -  - • • • x x x x x

Atkomst med nøkkelbryter • • •  - • • • x • • x •

OHG  -  -  -  - • • • x x x x x

Fjærbelastet ryggstøtte • • • • • • • • • • • •

12V DC strømuttak  -  -  -  - • • •  -  -  -  -  -

Innebygd lader • • • • • • • •  -  -  -  -

Styrehjul på sidene  -  -  -  -  -  -  - • •  -  -  -

Sidestabilisatorer  -  -  -  -  -  -  - • •  -  -  -

Økt kjørehastighet  -  -  -  - •  -  - • • • • •

Håndbetjent 
retningskontroll

 -  -  -  -  -  -  - • • •  - •

Utstyrsskinne  -  -  -  - • • •  -  -  -  -  -

RAM-holder  -  -  -  - • • •  -  -  -  -  -

Skriveplate  -  -  -  - • • •  - • •  - •

Fryselagerdesign • • • • • • • • • • • •

x  Standardutstyr     •  ekstrautstyr    -  ikke tilgjengelig for denne typen



Vi har designet verdens mest personlige stablere for å hjelpe operatøren til å utføre jobben optimalt. 

UniCarriers stabler deg enda mer, vi har et bredt spekter av spesialdesignede standardfunksjoner og 

valgfritt utstyr. Så uansett behovene til operasjonen din, er det en UniCarriers stabler som er100 % deg.

Hvor personlig vil 
du være?

Ektra utstyr

1. Elektrisk servostyring
Kabelstyrt styring med hydraulisk 

styre demper for ypperlig feedback.

TILGJENGELIG FOR PSP/PDP

2. Ledearm for tunge jobber
Tastatur og display beskyttet mot 

ytre skader. Beskyttelsesdekslet kan 

lett fjernes for å bruke tastaturet eller 

rengjøre displayvinduet.  

TILGJENGELIG FOR STABLERE FOR GÅENDE 
FØRER (UNNTATT PSH)

3. Utstyrsskinne
Vi tilbyr mange alternativer for alt 

ekstrautstyr. Justerbare RAM-holdere i 

ulike lengder for data, tablets, tastatur, 

display og skanner, som kan plasseres 

på utstyrsskinnen Det er dine behov 

som teller.

TILGJENGELIG FOR PSP/PDP

4. Skriveskive
Skriveskive er praktisk montert på

utstyrsbjelken og sørger for holde

orden på ditt kontor.

TILGJENGELIG FOR PSP/PDP/ERGO X

5. 12 V strømuttak
Strømuttak for ekstrautstyr eller rett 

og slett for å lade mobiltelefonen.

TILGJENGELIG FOR PSP/PDP

6. Sidestabilisatorer
Sidestabilisatorer for høyere 

kapasitet.

TILGJENGELIG FOR ERGO A&X 

7. Hevbare støtteben
Ekstrautstyr som gir deg mulighet til 

å håndtere to paller samtidig og / eller 

arbeide på ramper og skråfl ater takket 

være økt bakkeklaring.

TILGJENGELIG FOR PSH/PSP/PDP/ERGO A&X

8. Førervern
Gir bedret sikkerhet for føreren og mer 

effektiv håndtering.

TILGJENGELIG FOR PSP/PDP

9. Fjærbelastet ryggstøtte
TILGJENGELIG FOR ALLE STABLERE 
(UNNTATT PS)

10. Fryselagerdesign (–35 °C)
Fryselagerdesignen inkluderer et stort 

utvalg endringer som gjør maskinen 

holdbar og gir maks. driftstid under 

disse betingelsene.

TILGJENGELIG FOR ALLE TRUCKER
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11. ProVision
ProVision-mastkonstruksjon for optimal 

oversikt over gaffelen. 

TILGJENGELIG FOR PSP/PDP

12. Klassifi sert førervern
UNNTATT PSP/PDP

13. Batteri på ruller
TILGJENGELIG FOR ALLE STABLERE 
(UNNTATT PS, PSD OG PSL)

14. Brede støtteben
Brede støtteben for håndtering av lukkede 

lastbærere mellom brede støtteben.

TILGJENGELIG FOR ERGO A&X/PSH/PSP160

Standard utstyr

I. Løfte/senke funksjon
Direkte og kontrollert løfting og senking 

med elektrisk proporsjonalventil.  

TILGJENGELIG FOR ERGO X

II. Helstøpt deksel
Helstøpt maskinhusdeksel for enkel 

tilgang og service.

TILGJENGELIG FOR PSP/PDP

III. Unik gaffelkonstruksjon
Unik gaffelkonstruksjon som letter 

 innføring i og forlating av paller.

TILGJENGELIG FOR ERGO A&X/PSH/PSP

IV. Magnetbrems for utkobling
Parkeringsbremsen løsnes enkelt med 

utløserarmen under styrearmen. Hvis 

 trucken slutter å virke, er det mulig å 

 bevege den uten å løfte den med en 

annen truck.

TILGJENGELIG FOR PS/PSL/PSD
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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


