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Nya UFW är fl exibel och effektiv med långgods 

och även en fantastisk skjutstativtruck för 

transport och stapling av pallar. Den kombinerar 

två truckar i en, vilket gör den dubbelt så 

effektiv. Med toppmodern teknik och baserad 

på UniCarriers beprövade Modular Design 

Concept är UFW utformad för bästa prestanda 

och drifttid.

Fyrvägstrucken UFW 200/250

Maximal flexibilitet



Fyrvägstrucken UFW är fl exibilitet som besannas. 

Den är perfekt för hantering av långgods men fungerar också 

fantastiskt för hantering av pallar som en skjutstativtruck. 

Hållbarhet och styrka är nycklarna för lite underhåll och lång 

drifttid. Detta säkerställs med en konstruktion som har skapats 

speciellt för miljöer daär fyrvägstruckar normalt används. 

Tillsammans med hög markfrigång, stora hjul och uppvärmd hytt 

som tillval är UFW det perfekta valet för dina tillverknings- eller 

lagerbehov. 

Den hydrauliska gaffelspridningen som är standard  hanterar 

alla laster med lätthet och med tillvalet Fork Safe Zone System 

garanterar den optimal säkerhet och hållbarhet. UFW består av 

samma moduler som  skjutstativtruckfamiljen U-TERGO®. Den 

är utrustad med enastående kör- och lyftegenskaper, unika 

säkerhetsfunktioner och beprövad ergonomi i världsklass. 

Med 360° styrning och ett synkroniserat styrsystem för snabb 

växling av körriktningen är UFW en perfekt multifunktionell truck 

för alla tillverkningsanläggningar och lager. Den ger maximal 

pallkapacitet och kostnadseffektivitet.

UniCarriers designar, tillverkar och servar mycket avancerad materialhanteringsutrust-

ning. 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.



 S3 – Stability Support System
UniCarriers S3-system förbättrar förarens körförmåga och säkerställer branschle-

dande säkerhetsprestanda. För att garantera körstabilitet i en mängd olika situationer 

består S3-tekniken av fl era funktioner, däribland dynamisk kurvstyrning och optimerad 

 prestandastyrning, som anpassar skjut- och körhastigheten beroende på riktningen 

för att maximera stabiliteten och säkerheten.

 S3 – 2, förbättrad prestanda
Med avancerad teknik justerar UFW automatiskt den högsta körhastigheten efter 

aktuell lastvikt. Detta är en perfekt lösning som kombinerar högsta möjliga prestanda 

och högsta möjliga säkerhet.

 Inbyggd diagnostikteknik 
UniCarriers TERGO®-truckar har en unik UniCarriers-truckdator (ATC) med CAN-

bussteknik. Med hjälp av den kan serviceteknikern enkelt och snabbt felsöka trucken 

och laga den på kortast möjliga tid, vilket säkerställer högsta möjliga drifttid.

 Modular Design Concept
Alla UniCarriers truckar utformas enligt UniCarriers unika Modular Design Concept 

som förbättrar kvaliteten och begränsar antalet komponenter. Våra mobila 

servicetekniker kan därför med de reservdelar de har med sig åtgärda truckarna vid 

första besöket i 95 % av fallen, vilket ger en tillgänglighet på över 98 %. 

Beprövad ergonomi. I en ergonomisk jämförande utvärderingsstudie som har 

 genomförts av Chalmers tekniska högskola i Sverige fi ck UniCarriers TERGO® 

högst betyg av alla truckar.

Innovativ teknik för din 
 produktivitet



ProVision-koncept 

ProVision-mastsystemet, de vinklade

balkarna i skyddstaket och skydds-

stolparna är optimerade för fri sikt

åt alla håll, säkerhet och optimal

produktivitet.

Rymlig hytt

Den generösa takhöjden och

rymliga hytten bidrar också till  förarens

komfort.

Justerbart golv

Med ett knapptryck kan föraren

sänka eller höja golvet upp till

70 mm – för perfekt körställning.

Tiltbar stol

Det unika ergonomiska avsmalnande

ryggstödet som gör det enklare 

att vrida överkroppen kan lätt lutas

18 grader bakåt, vilket förbättrar

sikten och ergonomin vid stapling på

höga höjder.



Fyrvägstrucken 
UFW



Tiltbar stol med smalt 

ergonomiskt ryggstöd 

som kan lutas 18° 

som standard. 

Steglös uppvärmning, 

nackstöd och PVC-

säte fi nns som tillval.

Uppvärmd hytt som 

tillval. Perfekt komfort 

med automatiskt 

klimatreglering och 

utmärkt sikt för effektiv 

hantering.

Utrustningsskena för 

skrivskiva eller RAM-

hållare för datorer eller 

scannrar fi nns som 

tillval. Ett 12V-eluttag är 

också tillgängligt.

Hydraulisk gaffel-

spridning med 

spridning upp till 

1550 mm som 

standard. Spridning 

upp till 2220 mm fi nns 

som tillval.

Hjul med inbyggda 

bromsar som tål stora 

laster för säker hantering. 

Synkroniserat styrsystem 

för snabb växling mellan 

körning fram/bak och i 

sidled är standard.

ProVision-mast med 

integrerade slangar 

och vinklade balkar 

i skyddstaket för 

optimerad sikt åt 

alla håll.

Fullt justerbart 

förarutrymme med en 

miniratt på armstödet 

och elektriskt justerbar 

golvhöjd är standard. 

Batteri som enkelt kan 

nås för inspektion som 

standard. Stålrullar 

eller motordrivna 

stålrullar för batteribyte 

på en minut fi nns 

som tillval. 



Din ultimata hanteringslösning 
för långgods

UFW är perfekt för all
långgodshantering:

Den staplar och transporterar laster

i smalgångar och kan byta färdriktning

på en sekund.

Två modeller:

Med två modeller på 2 respektive 2,5 

ton och lyfthöjder på upp till 9700 mm 

är UFW lämplig för nästan all material-

hantering. Eftersom UFW till stor del är

en skjutstativtruck fungerar den också 

utmärkt för vanlig pallhantering.

Individuell prestanda:

Den avancerade inbyggda datorn

ATC3 kommunicerar kontinuerligt med 

CAN-systemets elektriska och hydrau-

liska system. Föraren ändrar enkelt

 inställningarna som aktiveras automa-

tiskt varje gång föraren loggar in. Det 

går att lagra upp till 350 olika förare.







Modell UFW 200 UFW 250

Lyfthöjd 4350 – 8500 mm 4500 – 9700 mm

Lyftkapacitet 2000 kg 2500 kg

Truckbredd 1744 mm

Högsta körhastigheter
I körriktningen – 13 km/h

I sidled – 9,6 km/h

Standardutrustning

Hydraulisk gaffelspridning 560–1550 mm 

Synkroniserat styrläge

Miniratt med fl ytande armstöd 

Ergologic multikontroll  

Elektriskt justerbar golvhöjd  

DCC – Dynamic Cornering Control 

Viktindikator 

Höjdindikator

Extrautrustning

Hydraulisk gaffelspridning 560–2220 mm 

Fork Safe Zone System

ASR – Active Spin Reduction 

Midiratt 

Fingertoppsreglage

Kallförrådsutförande

Uppvärmd hytt

Utrustningsskena

12V/8A-eluttag



UNICARRIERS CORPORATION

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


