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Den nye UFW er fl eksibel og effektiv med lang 

last, og er også en utmerket skyvemasttruck 

for palletransport og -stabling. Den kombinerer 

to trucker i en, som gjør den dobbelt så effektiv. 

Med toppmoderne teknikk og basert på 

UniCarriers utprøvde Modul Design Konsept er 

UFW utformet for best ytelse og driftstid.

Fireveis skyvemasttruck UFW 200/250

Maksimal fleksibilitet



4veistrucken UFW er fl eksibilitet som merkes. Den er perfekt til 

håndtering av lang last, men også utmerket som skyvemasttruck 

til pallehåndtering. 

Holdbarhet og styrke er nøklen til lite vedlikehold og høy driftstid. 

Dette sikret av en design laget spesielt for miljøer hvor 4veis 

trucker vanligvis brukes. Sammen med høy bakkeklaring, store 

hjul og oppvarmet førerhus (ekstrautstyr) er UFW det perfekte 

valget for dine produksjons- eller lagerbehov. 

Hydraulisk gaffelspredning som er standard håndterer alle laster 

enkelt og med ekstra utstyret Fork Safe Zone System er du sikret 

optimal sikkerhet og holdbarhet. UFW består av samme moduler 

som skyvemasttruckfamilien U-TERGO®. Den har fremdragenede 

kjøre- og løftegenskaper, unike sikkerhetsfunksjoner og bevist 

ergonomi i verdensklasse.

Med 360° styring og et synkronisert styresystem for rask endring 

av kjøreretning gjør UFW til den perfekte multifunksjonelle 

trucken i alle produksjonslokaler og lager. Den gir maksimal 

pallekapasitet og kostnadseffektivitet.

UniCarriers designer, produserer og støtter det mest avanserte materialhåndterings-

utstyret. 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 bransjeer-

faring, en enestående global utstrekning og dyp forståelse for det lokale markedet.



 S3 Stability Support System
UniCarriers S3 system forbedrer førerens kjørestil og er dermed bransjeledende  

innen sikkerhetsfunksjoner. For å garantere kjøre stabiliteten i en rekke situasjoner  

har S3 teknologien fl ere funksjoner, blant annet Dynamisk svingkontroll og  

Optimalisert ytelseskontroll som tilpasser mast- og kjørehastigheten avhengig  av 

retningen for maksimal stabilitet og sikkerhet.

 S3 - 2 forbedret ytelse
Med avansert teknikk justerer UFW automatisk maks kjørehastighet i henhold til 

aktuell lastevekt. Dette er den perfekte løsningen som kombinerer høy ytelse og 

høyeste sikkerhetsnivå.

 Innebygd diagnoseteknologi
UniCarriers TERGO®-trucker er utstyrt med vår unike UniCarriers Truck Computer 

(ATC) med CAN-bus teknologi, slik at serviceteknikeren enkelt og raskt kan feilsøke  

på trucken og sette den i drift igjen på kortest mulig tid. Dermed garanteres 

maksimal driftstid.

 Modul Design Konsept
Alle UniCarriers trucker er designet i henhold til UniCarriers unike konsept for modul-

design som forbedrer kvaliteten og begrenser antall komponenter. Vår mobile service-

tekniker har derfor med seg et begrenset antall reservedeler og gir en First Time Fix Rate 

(Riktig Reparasjon ved Første Besøk) i 95 % av tilfellene og en driftstid på over 98 %.

Testet ergonomi. I en ergonomisk sammenligningsstudie utført av Chalmers tek-

niske høyskole i Sverige, fi kk UniCarriers TERGO® høyeste karakter av alle trucker.

Innovativ teknologi 
for din  produktivitet



ProVision-konsept 

ProVision mastesystem, vinklede 

beskyttelsesbjelker i førervernstaket

og sidebjelkene er optimalisert for

panoramasikt, sikkerhet og optimal

produktivitet.

Romslig førerhus

God plass og romslig førerhus øker

førerens komfort.

Justerbart gulv

Ved et knappetrykk kan føreren senke 

eller heve gulvet elektronisk opp til

70 mm for en perfekt kjørestilling.

Tiltbar stol

Det unike ergonomiske sete gjør

det enklere å bevege overkroppen,

kan enkelt tilte 18° bakover med et

vekt-tilpasset system som forbedrer

sikt og ergonomi ved høye høyder.



Fireveistrucken UFW 



Tiltbar stol med 

ergonomisk ryggstøtte  

som kan tiltes 18° 

er standard. Trinnløs 

oppvarming, nakke-

støtte og PVC-sete 

fi nnes som tilvalg.

Oppvarmet hytte 

(ekstrautstyr). Utmerket 

komfort med automatisk 

klimakontroll og god sikt 

for effektiv håndtering.

Ekstra utstyrsbjelke for 

dokument- eller RAM-

holdere for data eller 

skannere fi nnes som 

tilvalg. 12 V strømuttak 

er også tilgjengelig.

Hydraulisk gaffel-

spredning med 

spredning opp til 

1550 mm som standard. 

Spredning opp til 

2220 mm fi nnes som 

tilvalg.

Hjul og bremser som 

tåler tyngre last gir sikker 

håndtering. Synkronisert 

styresystem for rask 

veksling mellom normal 

retning og sideveis.

ProVision mastsystem 

med integrerte slanger 

og vinklede bjelker i 

beskyttelsestaket for 

optimal sikt.

Fullt justerbart med 

miniratt på fl ytende 

armlene og gulv med 

elektrisk justering av 

gulvhøyden er standard.

Batteri for enkel 

inspeksjon er standard. 

Stålruller eller 

motordrevne stålruller for 

batteri-bytte på ett minutt 

fi nnes som tilvalg.



Din ultimate håndteringsløsning 
for langgods

UFW er perfekt for 
all langgodshåndtering:

Den stabler og transporterer last i

 smalganger og kan endre kjøreretning

på et sekund.

To modeller: 

Med to modeller, 2 og 2,5 ton, og 

løftehøyder opptil 9700 mm, passer 

UFW til de fl este situasjoner for 

materialhåndtering. Ettersom UFW

også er en skyvemasttruck er den også 

utmerket til vanlig pallehåndtering.

Individuell prestanda:

Den avanserte innebygde dataen 

ATC3 komuniserer kontinuerlig

med CAN-systemets elektriske og 

hydrauliske system. Føreren endrer 

enkelt innstillingene som aktiveres

automatisk hver gang føreren logger 

inn. Det går å lagre opp til 350 ulike 

førere.







Modell UFW 200 UFW 250

Løftehøyde 4350–8500 mm 4500–9700 mm

Løftekapasitet 2000 kg 2500 kg

Truckbredde 1744 mm

Høyeste kjørehastigheter
I kjøreretning – 13 km/t 

Sideveis – 9,6 km/t

Standardutstyr

Hydraulisk gaffelspredning 560 –1550 mm 

Synkronisert styremodus 

Miniratt med fl ytende armlene 

Ergologic multikontroll 

Elektrisk justerbar gulvhøyde 

DCC – Dynamisk Cornering Control

Vektindikator

Høydeindikator

Ekstrautstyr

Hydraulisk gaffelspredning 560 – 2220 mm 

Fork Safe Zone System 

ASR – Ackiv Spin Reduction 

Midiratt 

Fingertipp kontroll 

Fryserom utførelse 

Oppvarmet hytte 

Utstyrsbjelke 

12 V / 8 A strømuttak



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


