
Staplare

ERGO A • ERGO X • PS • PSH • PSL • PSP 
PDP • PSD • ERGO XML • ERGO ATF • XTF

24/7
support

11
models

worldwide network pallet stackers



Revolutionerande 
staplare från 
UniCarriers

pallet stackers

11
models

ERGO A • ERGO X 
PS • PSH • PSL

PSP • PDP • PSD
ERGO XML • 

ERGO ATF • XTF



UniCarriers lagerrevolution började 1961 när vi tog fram en ergonomisk och effektiv 

staplare för stående förare, ståstaplaren. Detta skapade nya möjligheter för att  lagra 

ekonomiskt och effektivisera hanteringen. Och idag är revolutionen mer aktuell än 

någonsin. Vår serie med staplare är utformad för att vara det perfekta redskapet 

för dig vid hantering av enhetslaster. Ergonomi i världsklass gör att föraren kan vara 

mer produktiv utan högre ansträngning, vilket förbättrar logistik och sänker kost-

nader. Hög prestanda gör lagerhanteringen effektivare och den smarta modul-

baserade designen maximerar tillgängligheten, vilket ger lägre totala kostnader 

(Total Cost of Operation – TCO). TCO är en kombination av:

• Lagerkostnader – Byggnader och inredning

• Hanteringskostnader – Maskiner och förare

• Administrativa kostnader – Alla andra kostnader, system, m m

• Finansiella kostnader – Avkastning på investeringar samt lager

UniCarriers designar, tillverkar och servar utrustning för avancerad 

materialhantering. 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.



Snabb, säker och platssparande

I smala gångar med hög staplingshöjd kan ståstaplaren vara att föredra.

Därigenom kan plats och utrymmen utnyttjas bättre.

Utrymmesbruk 
(pallar / 1000 m2)

1800

1700

2200

Diagrammet visar vilken staplare som är mest kostnadseffektiv i olika arbetsmiljöer, beroende på hur 

många pallar som hanteras per dag och genomsnittligt sträcka som tillryggaläggs.
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förare inuti trucken



Utformad för att klara 
dina krav
• Hur många pallar fl yttar du varje dag?
• Hur långt kör du i genomsnitt?
• Vilken är din maximala och din genomsnittliga lyfthöjd?

Detta är frågor som du behöver besvara innan du väljer den truck 

som bäst motsvarar dina önskemål.

Flexibel hantering

• Interna transporter

• I produktion

• Perfekt matartruck till smalgångshantering, rulltransportband, etc.

• Stapling i lagerhallen

• Många variationer

• Kostnadseffektiva procedurer

Kraftfull växelströmsmotor

Den energieffektiva växelströmsmotorn garanterar att trucken svarar på 

minsta kommando från föraren, samtidigt som regenerativ bromsning 

sparar energi och ger bra bromsförmåga. Det ger föraren total kontroll 

över accelerationen och inbromsningen, även i lutningar.

Maximal tillgänglighet 
fi nns i vårt DNA

Våra Unicarriers-truckar har 

många gemensamma komponen-

ter. De är modulärt uppbyggda 

på fl exibla tekniska plattformar. 

Det innebär att vi kan använda 

färre komponenter, vilket bidrar till 

en 98-procentig tillgänglighet för 

din verksamhet. Och då vi bara 

behöver hantera ett begränsat 

antal komponenter kan våra 

fältservicetekniker slutföra mer än 

95 % av alla reparationer vid sitt 

första besök.

Låg investeringskostnad

I förhållande till hanterings-

kapacitet är staplaren ett lönsamt 

alternativ till skjutstativtrucken.

Hög produktivitet

Åkstaplaren är snabb och lätt 

att manövrera och den är ergo-

nomisk. Den imponerar med sin 

höga kör- och lyfthastighet. Allt 

sammantaget ger det utmärkt 

prestanda jämfört med en stapla-

re för gående förare. Den slår till 

och med en skjutstativtrucken på 

kortare avstånd.

Säkerhet och komfort 
för föraren

I stå- respektive sittstaplaren 

är föraren skyddad mot kollisioner 

från sidan och fallande föremål 

ovanifrån tack vare att förarens 

kropp befi nner sig inom  truckens 

chassi. I dessa modeller är 

 förarpositionen också fl exibel 

och ergonomisk.



Den mångsidiga, ytsnåla och säkra ERGO är perfekt för stapling, interna transporter och även dubbel-

pallhantering när den utrustas med höjbara stödben. Föraren står skyddad tack vare skyddstaket och 

sidostoplarna. Kontrollerna i förarutrymmet sitter lättåtkomliga och är intuitivt utformade. Körningen 

underlättas av servostyrningen. Den smalspåriga ståstaplaren hanterar öppna lastbärare och den bred-

spåriga modellen klarar att hantera slutna lastbärare mellan de brett sittande stödbenen. För att förbättra 

stabiliteten och öka kapaciteten kan trucken förses med utfällbara sidostabilisatorer.

ERGO-familjen: 
Mångsidig och platssparande

ERGO A A 160

Lyftförmåga, kg 1600/2000

Truckbredd 940

Max lyfthöjd, mm 6750

Masttyper T, TFV, DTFV

ERGO A
Ergonomiska Ståstaplare

Höga hastigheter vid både körning och lyft/sänkning förbätt-

rar produktionstakt och effektivitet ytterligare, precis som den 

ergonomiska designen.

Smidigt chassi

Smidigt chassi med en bredd på 

endast 940 mm underlättar mate-

rialhantering i trånga utrymmen.

Junior- och Seniorversion

Beroende på vad ditt arbete 

kräver tillhandahåller vi olika chas-

silängder för att gångarna ska 

 kunna hållas så smala som möjligt.

Säkerhet i världsklass

Föraren står säkert inuti trucken 

och skyddas av tak och sidostol-

par. Det robusta taket skyddar 

mot fallande föremål.



Den kostnadseffektiva ERGO X är en staplare för sittande förare, 

avsedd för blandad hantering, exempelvis stapling och interna 

transporter. Den passar utmärkt till intensiva arbeten där utrym-

met är snålt. Den avancerade ergonomiska designen innehåller 

bland annat en miniratt med servostyrning och helt inställbara 

armstöd, säte och golv, vilket underlättar hantering och ökar 

komforten. Föraren är helt skyddad inuti chassit och har utmärkt 

sikt för att göra hanteringen så säker och exakt som möjligt. 

Trucken är utrustad med vår ATC T4-dator med bl a PIN-koder 

för att skydda mot obehörig användning.

Ergonomiska Sittstaplare

ERGO X

ERGO X X 160

Lyftförmåga, kg 1600/2000

Truckbredd 1010

Max lyfthöjd, mm 6750

Masttyper T, TFV, DTFV

Handsfree-styrning

Föraren kan växla körriktning 

framåt – bakåt med gaspedalen 

och samtidigt använda upp till 

tre hydraulikfunktioner med 

 högerhanden.

Lyft-/sänkfunktion

Omedelbar och kontrollerad lyft-

ning och sänkning med elektrisk 

proportionalventil.



Mångsidiga staplare för 
alla dina behov
Rätt truck för jobbet: Det fi nns ett stort utbud av UniCarriers staplartruckar. För snabba, interna 

transporter och effektiv pallhantering, eller för smidig lastning och lossning vid lastbryggan. För lätta 

eller tunga laster, korta eller långa avstånd, för gående, stående eller sittande förare – det fi nns en 

UniCarriers staplare för varje utmaning.



ATC T4 – inbyggd 
 truckhantering

Kontrollpanelen på styrarmen 

visar tydligt information som 

batteristatus, timmätare, datum, 

klocka och varningsmeddelanden. 

Truckdatorn ATC har inbyggda 

servicefunktioner för att minska 

driftstopp. Med PIN-koden kan 

trucken ställas in för att passa var-

je enskild användares kunskaper 

och erfarenhet.

Personlig PIN-kod

De PIN-kodsskyddade inställning-

arna säkerställer att föraren har 

åtkomst till rätt funktioner utifrån 

egna körförmågor. Dessa inställ-

ningar förhindrar även obehörig 

användning.

Styrarm

Lättåtkomlig knappsats och en 

ATC-skärm som snabbt ger nöd-

vändig information. Stora vipp-

knappar för att lyfta och sänka 

gaffl ar och stödben. Fartreglage 

som enkelt kan aktiveras med 

olika fi ngergrepp. Alla funktioner 

kan nås med en hand.



PS/PSH

Vår PS är en robust, stark och lätthanterlig staplare för gående förare. Den är lämplig 

för olika lätta till medeltunga arbeten, klarar smala utrymmen och har en lyfthöjd på 

upp till 4190 mm. PSH är en pålitlig staplare för interna transporter, orderplockning 

och stapling upp till 5400 mm. Den kan utrustas med höjbara stödben för att klara 

dubbelpallhantering. Det låga chassit och den asymmetriska styrarmen på PS och 

PSH förbättrar sikt och säkerhet. Föraren kan se lasten samtidigt som han går bredvid 

trucken. Den ergonomiska styrarmen är utformad att passa både höger- och vänster-

hänta och har lättåtkomliga kontroller som underlättar hantering. Det unika gaffelutfö-

randet på PSH ger hög effektivitet och lätt åtkomst till lastbärare.

Bekväm och stark för snabbare 
arbeten – den kompakta serien
Det bekväma och säkra sättet att gå bredvid trucken gör att användaren kan arbeta snabbare 

och effektivare.

Kompakta staplare för gående förare

PS / PSH PS 125 PSH 160 PSH 200

Lyftförmåga, kg 1250 1600 2000

Truckbredd 800 895

Max lyfthöjd, mm 4190 5400

Masttyper TV, TFV T, TFV, DTFV

Multifunktionella redskap

· För korta avstånd

· I trånga utrymmen

· I lagerhallar (t.ex. orderplockning)

· I produktionslokaler

Hanterar du pallar i 
mycket trånga utrymmen?

Med tillvalet Tiller-up drive, dvs 

med styrarmen i uppfällt läge, kan 

du arbeta i ännu trängre utrymmen.



PSL
Kompakt staplare för gående förare

PSL staplare för gående förare är utmärkt för påfyllning på verkstads- eller 

butiksgolvet, stapling, orderplockning och kortare interna transporter, till ex-

empel på lager, stormarknader och produktionsområden. Hanterar du pallar 

upp till 2090 mm i mycket trånga utrymmen? Då kan vår PSL vara just vad 

du behöver. Med tillvalet tiller-up drive, där styrarmen är i upprätt position, 

kan PSL klara ännu trängre utrymmen.

PSL PSL 125

Lyftförmåga, kg 1250

Truckbredd 660

Max lyfthöjd, mm 2090

Masttyper T

Praktisk på högre plan

Tack vare sin låga vikt är PSL 

praktisk för entresolplan.



Två extremt mångsidiga medlemmar i staplarfamiljen är PSP125 och PSP160 – ledstaplare med plattform. 

Truckarna är optimala för stapling på medelhöjd i trånga utrymmen, korta, medellånga och långa transporter 

samt tillfälligt orderplock. Om de utrustas med höjbara stödben kan de hantera dubbla pallar. Den fällbara platt-

formen med lågt insteg är gjuten för att tåla deformationer från kollisioner och har utmärkt dämpning för ökad 

komfort. Sidoskydden som fi nns som tillval går snabbt att fälla upp och ger förbättrad effektivitet. Det går att 

välja mellan fl era olika fasta, skyddade plattformer och klassifi cerat förarskyddstak som ökar effektiviteten och 

ger föraren ytterligare skydd.

Den ergonomiska styrarmen med alla kontroller nära till hands gör att PSP är lätt att hantera och att föraren 

har god kontroll. På styrarmshuvudet fi nns knappsatsen där du ställer in dina personliga 

inställningar samt magbrytaren för att undvika klämskador. Körhastighet på upp till 

8,5 km/h ger trucken förstklassig prestanda. Enkel tillgång till service, förlängda 

serviceintervaller och IP65- eller IP67-klassifi cerade givare innebär mindre tid 

för underhåll och ökad tid för användning.

Den typiska truckparken innehåller en blandning av låglyftare, dubbelstaplare och motviktstruckar. 

Vår staplare med plattform passar bra för cross-docking, vilket är ett begrepp för lastning / lossning 

samt korta, mellanlånga och långa interna transporter med dubbelpallhantering.

Mångsidig staplare med 
plattform

PSP
Ledstaplare med plattform

PSP PSP 125 PSP 160

Lyftförmåga, kg 1250 1600

Truckbredd 770 770

Max lyfthöjd, mm 4190 5400

Masttyper TV, TFV T, TFV, DTFV





PDP 200 är smalare än en europapall och utformad för att passa i tuffa miljöer. Det ger dig låga driftskostnader och hög 

säkerhet för föraren. PDP 200 passar utmärkt för cross-docking och många andra användningsområden, och lämpar sig 

för korta, medellånga och långa interna transporter. Med full kontroll över kör- och lyftsystem, tillsammans med den intuitiva 

styrningen, kan föraren enkelt utföra sina uppgifter. Den fällbara plattformen med lågt insteg är skapad för att tåla defor-

mationer från kollisioner och har utmärkt dämpning. Mycket bra stabilitet, höga hastigheter vid körning och lyft/sänkning, 

fällbara sidogrindar och tillvalet elservostyrning bidrar var för sig till hög effektivitet. Smidig access för service och längre 

serviceintervaller maximerar tillgängligheten. Det går att välja mellan fl era olika fasta, skyddade plattformer och ett klassifi -

cerat förarskyddstak som förbättrar effektiviteten och ger föraren ytterligare skydd. Körhastigheter på upp till 12,5 km/h ger 

trucken förstklassig prestanda. Alla givare har IP65 eller IP67-klassifi cering för minskat underhåll och ökad tillgänglighet.

PDP
Dubbelstaplare med plattform

Våra dubbelstaplare

PDP PDP 200

Lyftförmåga, kg 2000

Truckbredd 770

Max lyfthöjd, mm 2090

Masttyper T



PSD
Kompakt staplare med dubbelpallhantering för gående förare

PSD 125 är en mångsidig staplare för gående förare som kla-

rar dubbel pallhantering. Den är utmärkt för att lasta på och av 

vid lastbryggor, tar dubbla pallar, orderplockning / påfyllning och 

korta interna transporter i lager / förråd, butiker / stormarknader 

och produktionsområden. Det patenterade 4-punkts Friction 

Force-chassit gör att det är jämn belastning på alla hjul även på 

ojämnt underlag. Det smala chassit gör den kostnadseffektiv 

och man kan lätt hämta och lämna pallar i trånga utrymmen. 

En asymmetrisk styrarm gör att föraren kan gå bredvid trucken, 

vilket förbättrar säkerhet och sikt.

PSD PSD 125

Lyftförmåga, kg 1250

Truckbredd 660

Max lyfthöjd, mm 2090

Masttyper T

XML XML

Lyftförmåga, kg 1600

Truckbredd 1010

Max lyfthöjd, mm 1500

Masttyper T

ERGO XML
Dubbelstaplare för sittande förare

ERGO XML sittstaplare är den perfekta trucken för frammatning till pro-

duktionslinor och cross-docking. Hantering av två pallar samtidigt gör 

XML till en snabb, säker och mycket effektiv dubbelstaplare. Det är en 

truck för intensiv godshantering och långa interna transportsträckor och 

lämpar sig mycket väl för längre, sammanhängade körning. Den går även 

att använda i smala gångar. Den avancerade ergonomiska designen 

innehåller bland annat en miniratt med servostyrning och helt inställbara 

armstöd, säte och golv, vilket underlättar hantering och ökar komfor-

ten. Föraren är helt skyddad inuti chassit där han har god uppsikt – en 

förutsättning för säker och exakt godshantering. För snabba och enkla 

batteribyten vid fl erskiftsanvändning är batteriet placerat på rullar.



ERGO ATF ERGO XTF

Lyftförmåga, enkelt djup, kg 1000 1000

Lyftförmåga, dubbelt djup, kg 800 1000

Truckbredd 940 1010

Max lyfthöjd, mm 5700 6300

Masttyper TFV, DTFV

Med den banbrytande stå- respektive sittstaplaren ERGO kan du stapla på dubbelt 

djup. Med hantering av dubbelt palldjup från samma sida av gången kan du spara 

upp till 30 % golvutrymme.

Staplarna ERGO ATF/XTF är perfekta för stapling och interna transporter. De 

kan hantera alla sorters pallar och lastbärare. Med teleskopgaffl arna kan du nå 

dubbelt palldjup i ställagen. I vissa applikationer kan denna funktion ersätta en 

liten skjutstativtruck. Funktionen är också mycket användbar när du behöver nå 

extra djupt för att lasta och lossa fordon.

Spara upp till 30 % 
golvutrymme

ERGO ATF/XTF
Stå- och sittstaplare med teleskopgaffl ar



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

Lyfthöjd ≤ 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

Kapacitet ≤ 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

Batteristorlekar ≤ 230 Ah x x x

≤ 345 Ah x

≤ 400 Ah x x x

≤ 775 Ah x x x x x

Junior- eller Seniorverision • • • • •

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

Knappar för 
hög fart / krypfart

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

Inloggning PIN-kod x x x x x x x  - x x  - x

Varvtalsreglerad lyftmotor  -  - x x x x x  -  -  -  -  -

Proportionalventil 
för sänkning gaffl ar

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

Friction Force-system x  -  -  - x  -  -  -  -  -  -  -

Batteri på rullar  -  -  - x x x x x x x x x

Justerbar bredd på gaffl ar  -  -  - •  -  - • • • x  -  -

Boggihjul x • • x x • x x x x  -  -

Höjbara stödben /  
dubbelstapling

x  -  - • x • • • • x  -  -

Teleskopgaffl ar x x

Bredspårig modell  -  -  - •  -  - • • •  -  -  -

Tiller-up drive • • • • • • •  -  -  -  -  -

Fällbar plattform  -  -  -  - x x x  -  -  -  -  -

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

Fällbara sidogrindar  -  -  -  - x • •  -  -  -  -  -

Elektrisk servostyrning  -  -  -  - • • • x x x x x

Startnyckel • • •  - • • • x • • x •

Förarskyddstak  -  -  -  - • • • x x x x x

Laststöd • • • • • • • • • • • •

12-Voltsuttag  -  -  -  - • • •  -  -  -  -  -

Inbyggd laddare • • • • • • • •  -  -  -  -

Stödlänkhjul  -  -  -  -  -  -  - • •  -  -  -

Sidostabilisatorer  -  -  -  -  -  -  - • •  -  -  -

Ökad åkhastighet  -  -  -  - •  -  - • • • • •

Handmanövrerad 
riktningskontroll

 -  -  -  -  -  -  - • • •  - •

Utrustningsskena  -  -  -  - • • •  -  -  -  -  -

RAM-hållare  -  -  -  - • • •  -  -  -  -  -

Skrivskiva  -  -  -  - • • •  - • •  - •

Frysrumsutförande • • • • • • • • • • • •

x  standardutrustning     •  extrautrustning    -  fi nns inte för denna typ



Vi har skapat världens personligaste staplare för att föraren ska kunna utföra ett optimalt arbete. Och 

för att dina UniCarriers-staplare ska bli ännu mera du fi nns ett stort urval av specialutformade tillval och 

tillbehör. Så vad din verksamhet än behöver fi nns det en UniCarriers-staplare som är 100 % du.

Hur personlig vill 
du vara?

Tillvalsutrustning 

1. Elektrisk servostyrning
Steer by wire-lösning med hydraulisk 

styrdämpare för bästa respons.

FINNS FÖR PSP/PDP

2. Heavy-duty styrarm
Knappsats och display är skyddade 

mot yttre våld. Skyddshöljet kan lätt 

tas av för att använda knappsatsen 

eller för att göra rent displayen. 

FINNS FÖR ALLA STAPLARE FÖR GÅENDE 
FÖRARE (FÖRUTOM PSH)

3. Utrustningsskena
Vi erbjuder många tillbehör för all ex-

trautrustning. Justerbara RAM-hållare 

i olika längder för datorns knappsats, 

display och scanner, som kan placeras 

på utrustningsskenan. Allt efter eget 

tycke och smak.

FINNS FÖR PSP/PDP

4. Skrivskiva
Med skrivskiva praktiskt monterad på 

utrustningsskenan har du ordning på 

ditt ombordkontor.  

FINNS FÖR PSP/PDP/ERGO X

5. 12-Volts eluttag
Eluttag för extrautrustning eller mobil-

telefonladdning.

FINNS FÖR PSP/PDP

6. Sidostabilisatorer
Stödhjul på stabilisatorerna med 

inbyggd stötdämpning för ökad rest-

kapacitet.

FINNS FÖR ERGO A&X 

7. Höjbara stödben
Ett alternativ som ger dig möjlighet att 

hantera dubbla lastpallar eller arbeta 

på ramper och sluttningar tack vare 

ökad markkontakt.

FINNS FÖR PSH/PSP/PDP/ERGO A&X

8. Förarskyddad plattform
Förbättrar förarens säkerhet och ökar 

hanteringseffektiviteten.

FINNS FÖR PSP/PDP

9. Laststöd
Skyddar föraren mot fallande gods 

från gaffl arna.

FINNS FÖR ALLA STAPLARE (UTOM PS)

10.  Frysrumsutförande 
(−35 °C)

I utförandet för frysrum ingår ett stort 

antal modifi eringar som ökar hållbar-

heten och tillgängligheten under dessa 

förhållanden.

FINNS FÖR ALLA TRUCKAR

6 73 4



11. ProVision
ProVision mastdesign för bästa sikt över 

gaffl ar och last. 

FINNS FÖR ALLA STAPLARE

12. Klassifi cerat förarskyddstak
Skyddar föraren mot fallande gods.

FINNS FÖR PSP/PDP

13. Batteri på rullar
För snabba och effektiva batteribyten.

FINNS FÖR ALLA STAPLARE 
(UTOM PS, PSD OCH PSL)

14. Bredspårigt alternativ
Breda stödben för att hantera slutna 

lastbärare, som t ex sjöpallar och stängda 

pallar, mellan stödbenen.

FINNS FÖR ERGO A&X/PSH/PSP160

Standardfunktioner

I. Lyft-/sänkfunktion
Omedelbar och kontrollerad lyftning och 

sänkning med elektrisk proportionalventil. 

FINNS FÖR ERGO X

II. Kåpa i ett stycke
Maskinkåpa i ett stycke för enkel åtkomst 

och servicevänlighet.

FINNS FÖR PSP/PDP

III. Unik gaffeldesign
Unik gaffelutformning gör det lättare att 

köra in och ut ur lastpallar och sparar 

därmed både gaffl ar, pallar och golv.

FINNS FÖR ERGO A&X/PSH/PSP

IV.  Avstängningsbar 
magnetbroms

Parkeringsbromsen kan lätt släppas med 

spaken under styrarmen. Om trucken 

slutar fungerar är det möjligt att fl ytta den 

utan att lyfta den med en annan truck.

FINNS FÖR PS/PSL/PSD
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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

UNICARRIERS CORPORATION


