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De nieuwe UFW is zowel fl exibel en effi ciënt 

voor lange lasten maar ook een fantastische 

reachtruck voor pallethandling. De UFW is een 

combinatie van twee trucks in één wat de truck 

veel effi ciënter maakt. Door zĳ n geavanceerde 

technologie en gebaseerd op het bewezen 

modulaire concept, levert de UFW maximale 

prestaties en inzet.

Multifunctionele 4-weg reachtruck UFW 200/250

Maximale flexibiliteit



De multifunctionele UFW maakt fl exibiliteit realiteit. 

Het is de perfecte truck voor het handelen van lange lasten maar 

is ook als reachtruck uitstekend geschikt voor pallethandeling. 

Sterk en duurzaam zĳ n twee belangrĳ ke voorwaarden voor 

lage onderhoudskosten en een hoge inzetbaarheid, de UFW 

is speciaal ontworpen voor omstandigheden waar 4-weg 

reachtrucks gebruikt worden. Met de hoge bodemvrĳ heid, grote 

rĳ armwielen en een verwarmde cabine (optioneel) is de UFW de 

perfecte logistieke keuze voor uw productieruimte of magazĳ n.

De standaard hydraulische vorkenversteller hanteert elke last 

met gemak en met het Fork Safe Zone System (optioneel) 

bent u verzekert van een optimale veiligheid en een lange 

levensduur. De UFW is uitgerust met dezelfde modules als 

de U–TERGO® reachtruck familie met zĳ n uitstekende rĳ - en 

hefprestaties, unieke veiligheidskenmerken en bewezen 

ergonomische eigenschappen. Moeiteloze 360 graden besturing 

in combinatie met een gesynchroniseerd stuursysteem om snel 

van rĳ richting te kunnen veranderen maakt de UFW de perfecte 

multifunctionele truck voor elke productieomgeving en voor ieder 

magazĳ n met een maximaal logistiek resultaat.

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.



 S3 – Stability Support System
Het UniCarriers S3 systeem verhoogt het vertrouwen van de chauffeur door een 

gegarandeerd hoger veiligheidsniveau. Om de stabiliteit tĳ dens het rĳ den te garanderen 

in uiteenlopende situaties, bevat de S3 technologie verschillende functies zoals Dynamic 

Cornering Control en de Optimised Performance Control die de rĳ - en reachsnelheid 

aanpast aan de rĳ richting, waardoor de stabiliteit en veiligheid optimaal blĳ ven.

 S3 – 2 Verhoogde prestaties
Uitgerust met de beste technieken, past de UFW de rĳ snelheid aan, aan het 

gewicht van de last. De perfecte oplossing voor topprestaties waarbĳ  het hoogste 

veiligheidsniveau gewaarborgd blĳ ft.

 Diagnose Technologie
De UniCarriers TERGO® range is voorzien van een unieke UniCarriers Truck 

Computer (ATC) met Can Bus technologie, die het de servicemonteur mogelĳ k 

maakt snel en eenvoudig een diagnose te stellen. Hierdoor is de truck snel weer 

bedrĳ fsklaar en wordt een maximale inzetbaarheid gegarandeerd.

 Modular Design Concept
Al onze trucks zĳ n ontworpen volgens het unieke Modular Design Concept die de 

inzetbaarheid verhoogd en het aantal gebruikte onderdelen verlaagd. Onze mobiele 

servicemonteurs hebben hierdoor maar een beperkt aantal reserveonderdelen nodig 

om een First Time Fix Rate van meer dan 95 % en een uptime van ruim 98 % te bereiken.

Bewezen ergonomie. In een vergelĳ kende studie over ergonomie, uitgevoerd 

door Chalmers University of Technology in Zweden, staat de UniCarriers TERGO® 

op de eerste plaats.

Innovatieve technologie 
 verhoogd uw productiviteit



ProVision concept

Het ProVision mastsysteem,

de onder een hoek geplaatste spĳ len 

van het beschermdak en het frame

zĳ n geconstrueerd voor een optimaal 

zicht. Dit verhoogt de veiligheid

en productiviteit.

Ruime cabine

De royale hoogte van het bescherm-

dak en een ruime cabine verhogen

het comfort van de chauffeur.

In hoogte verstelbare vloer 

Met één druk op de knop kan de

chauffeur de vloer met 70 mm

 verhogen of verlagen voor een per-

fecte zithouding.

Kantelstoel

De unieke taps toelopende rugleuning

geeft de chauffeur meer bewegings-

vrĳ heid en kan gemakkelĳ k 18 graden 

achterover worden gekanteld door

eenvoudig het gewicht van de chauf-

feur te verplaatsen zodat het zicht

en de ergonomie bĳ  hoge hefhoogtes

wordt verbeterd.



UFW multifunctionele 
4-weg reachtruck



Een 18 graden 

kantelende stoel met 

een smalle rugleuning is 

standaard. Optioneel zĳ n 

een traploze verwarming, 

neksteun en een stoel 

van PVC materiaal 

leverbaar.

Verwarmde cabine is 

 optioneel. Buitengewoon 

comfortable door auto-

matische airconditioning 

en ruim zicht.

Optioneel zĳ n accessoires 

als een documenthouder 

of een RAM houder voor 

computerscanners. 

Tevens is een 12 Volt 

stopcontact leverbaar.

Standaard hydraulische 

vorkversteller met een 

maximale breedte over 

de vorken van 1550 mm. 

Optioneel tot 2220 mm.

Grote rĳ armwielen en 

remmen verzekeren 

u van veilig werken. 

Gesynchroniseerd 

stuursysteem om snel te 

wisselen van normaal naar 

zĳ delings rĳ den (lateraal) is 

standaard.

ProVision mast 

met geïntegreerde 

hydraulische slangen 

en optimaal zicht.

Volledig instelbaar be-

stuurderscompartiment: 

met minibesturing aan 

de armleuning en een 

elektrisch in hoogte 

verstelbare vloer zĳ n 

standaard.

Reach-out batterĳ  

die een eenvoudige 

batterĳ inspectie mogelĳ k 

maakt is standaard. 

Batterĳ  op stalen rollen of 

door motor aange dreven 

rollen voor een snelle 

batterĳ  wisseling (binnen 

1 minuut) is optioneel.



Uw ultieme opslagoplossing 
voor lange lasten

De UWF is de perfecte 
 logistieke oplossing voor 
 lange lasten.

De UFW stapelt en transporteert

lasten in smalle gangen en kan binnen 

een seconde van rĳ richting wisselen.

Twee modellen:

Met de 2 en 2,5 tons modellen en 

hefhoogtes tot 9700 mm, is de UFW 

geschikt voor de diverse logistieke 

toepassingen. Omdat de UFW in de 

basis een reachtruck is, is deze ook 

uitermate geschikt voor het handelen 

van standaard pallets.

Individuele prestaties: 

De geavanceerde ATC3 computer 

communiceert continu met het elek-

trisch en hydraulisch systeem in een 

CAN net systeem. De chauffeur kan

eenvoudig zĳ n individuele instellingen

kiezen die automatisch geactiveerd

worden op het moment dat de 

 chauffeur inlogt. Het systeem kan

350 instellingen opslaan.







Model UFW 200 UFW 250

Hefhoogte 4350 – 8500 mm 4500 – 9700 mm

Hefvermogen 2000 kg 2500 kg

Truckbreedte 1744 mm

Max rĳ snelheden
Rĳ richting – 13 km/u

(14,5 km/u als de optie verhoogde rĳ snelheid wordt gekozen)

Zĳ waartse rĳ richting – 9,6 km/u

Standaard

Hydraulische spreiding over de vork 560–1550 mm   

Stuursynchronisatie

Ministuur met vrĳ dragende armsteun

Ergologische bediening

Elektrisch instelbare bodemhoogte

DCC – Dynamic Cornering Control

Gewichts indicator

Hoogte indicator

Optioneel

Hydraulische vorkversteller: breedte over de vorken  

560–2220 mm

Fork Safe Zone System

ASR – Active Spin Reduction

Midistuur

Tiptoetsbediening

Verwarmde cabine

Accessoires rek

12 V-/8 A-stopcontact



UNICARRIERS CORPORATION

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


