®

TERGO URS
Smallegangen (VNA) reachtruck

2 trucks in 1
wereldwijd netwerk

24/7

service

reachtrucks

100 %

efficiëntie
URS

Beleef het
VNA-effect
Wilt u zoveel mogelĳk proﬁjt halen uit uw dure magazĳnruimte? Dan kan een
hoogbouw magazĳn met gebruik van smalle gangentrucks u de ultieme oplossing
bieden, vooral wanneer een hoge selectiegraad en toegankelĳkheid topprioriteiten
zĳn. Door eenvoudigweg de gangbreedte te verkleinen van 3 naar 1,5 –1,7 meter,
wint u ongeveer 30 % meer opslag, terwĳl uw totale bedrĳfskosten met 25 % dalen.
Onze nieuwe TERGO® URS speelt perfect in op vrĳwel elke taak – smallegangen
(VNA) toepassingen, stapelen en het intern transport – en staat voor 100 % business.

25
%
lagere
bedrĳfskosten

UniCarriers
TERGO ®
URS

30
%
meer opslag

100
%
business

Eén en al ﬂexibiliteit en efﬁciëntie
Om uw magazĳnruimte optimaal te benutten
adviseren wĳ een smallegangen (VNA) truck, voor
reguliere werkzaamheden is een reachtruck meer
geschikt. Beide trucks zĳn nu perfect gecombineerd
in de nieuwe TERGO® URS smallegangen (VNA)
reachtruck.

Wat is uw ultieme
opslagoplossing?
Ruimte is geld. Hoe kunt u zoveel mogelĳk proﬁjt halen uit uw magazĳnruimte? Er
zĳn talloze methodes om producten in magazĳnen op te slaan. Deze hebben
allemaal hun voordelen, afhankelĳk van de behoeften van uw bedrĳf. Of u nu zoveel
mogelĳk pallets wil opslaan of een zeer hoge selectiegraad wil bieden of pallets snel
wil handelen. Met onze Logistics Analyser kunnen wĳ u ondersteunen bĳ uw
activiteiten om de beste oplossing voor uw unieke behoefte te vinden.

Smallegangen (VNA) opslag
Creëert een grote opslagcapaciteit dankzĳ de smalle gangen en hoogbouw stellingen.
Pallets worden opgeslagen en snel verzameld dankzĳ de inzet van smallegangen trucks.
Dit kan een kosten besparende oplossing zĳn, wanneer de kosten per m2 hoog liggen of
de beschikbare ruimte beperkt is. Voor een smallegangen magazĳn zĳn er speciaal trucks
ontworpen met hoge hefhoogtes waarnodig voorzien van rail- of inductiegeleiding. Het
vloeroppervlak wordt hier maximaal 40 - 55 % benut.
Vergelĳkingsindex installatiekosten = 110 – 140

Smal of zeer smal – een verschil dat een verschil maakt

Invulling ruimte

Stellingen 45 %
Gangpaden 48 %
Werkruimten 7 %

Waarom voor een speciale smallegangen truck kiezen in plaats van een reachtruck voor
goederen handling in een hoogbouw magazĳn met smalle gangen? Het antwoord is eenvoudig:
het gebruik van reachttrucks (deze hebben geen rail- of inductiegeleiding) resulteert in mindere
prestaties, meer schade aan magazĳnstellingen en aan de opgeslagen producten. Ook
het risico van aanrĳdingen is groter. Wanneer u echter voor een smallegangen truck kiest
met een geleidingssysteem (op de vloer gemonteerde rails of ondergrondse bedrading),
optimaliseert u uw prestaties, wendbaarheid en veiligheid. De truckgeleiding maakt ook
diagonaal rĳden mogelĳk – lasten veilig heffen en dalen terwĳl u rĳdt – dit verbetert de truck
prestaties met maximaal 17 %.

Conventionele, verstelbare palletstelling (Index = 100)
Is het meest gangbare type magazĳnstelling. Elke afzonderlĳke pallet is gemakkelĳk
toegankelĳk, de indeling is ﬂexibel en de aanschafkosten zĳn relatief laag. Deze stellingen
leveren slechts zelden de laagste opslagkosten omdat het vloeroppervlak relatief
onvoldoende benut wordt.

Invulling ruimte
Stellingen 39 %
Gangpaden 55 %
Werkruimten 6 %
Dubbeldiepe stellingconstructie

Invulling ruimte
Stellingen 50 %
Gangpaden 44 %
Werkruimten 6 %

Halveert het aantal gangpaden dat nodig is voor het optimaal gebruik van de opslagruimte,
met maximaal 30 % besparingen in vergelĳking tot conventionele opslag van pallets. Vier
pallets kunnen worden opgeslagen in iedere stelling tussen de gangpaden. Het is een ideaal
systeem wanneer voorraad nooit lang op dezelfde plaats blĳft, men snel toegang wil tot de
pallets en de directe toegang tot de pallets 50 % minder kritisch is dan optimaal gebruik
van de ruimte. Bovendien zĳn de initiële aanschafkosten van dubbeldiepe opslagsystemen
lager dan die van andere opslagsystemen met een hoge stapeldichtheid. Deze systemen
verlagen uw handelingskosten en vereisen minder mankracht om te bedienen. Toch kunnen
de beschikbare palletplaatsen praktisch voor maximaal 85 % gebruikt worden, afhankelĳk
van het aantal pallets van hetzelfde type. Een speciaal uitgeruste telescoop reachtruck is
nodig om het systeem te bedienen, die het bĳkomende voordeel biedt van de ﬂexibiliteit van
de conventionele reachtruck.
Vergelĳkingsindex installatiekosten = 100 – 110

Smallegangen of reachtruck?

Beiden is mogelijk met
®
de nieuwe TERGO URS
Zeg compromissen vaarwel. Onze nieuwe TERGO® URS smallegangen reachtruck
heeft al die krachtige eigenschappen die u verwacht van een smallegangen (VNA)
truck, terwĳl hĳ moeiteloos bĳna alle andere taken in uw magazĳn aanpakt. In smalle
gangen kan de chauffeur ontspannen en efﬁciënt werken. Hĳ of zĳ wordt comfortabel geleid door rail- of inductiegeleiding en kan zich concentreren op het regelen
van de snelheid en het heffen. En buiten de gangpaden verandert de TERGO® URS
onmiddellĳk in een fantastisch efﬁciënte en ﬂexibele reachtruck.
• Krachtige man-down
smallegangen (VNA)
truck voor diagonaal
heffen
• Ultra-ﬂexibele reachtruck
• Invoer uitrusting of P&D
stations zĳn overbodig

• Efﬁciënt in alle gangen, alle magazĳnen
• Bewezen ergonomie
voor operationele
efﬁciëntie
• Beschikbaar met
module voor rail- of
inductiegeleiding

Toegang tot beide zĳden van het gangpad
Met de 180° Swivel Reach vorkversteller, roteert de
chauffeur de vorken comfortabel zodat de goederen in
de stellingen aan beide zĳden van de gangpaden kunnen
worden geplaatst – in plaats van de truck te draaien,
draait de chauffeur de vorken.

Verbeterde prestaties dankzĳ diagonale
bewegingen
De smallegangen (VNA) truck met geleiding (rails of bedrading) vermindert de tĳd van het heffen en dalen met 80 %,
tevens kan de chauffeur de last veilig heffen en dalen terwĳl
hĳ in het gangpad rĳdt.

Technische
specificaties
URS 125

URS 150

Nominaal
hefvermogen

1250 kg

1500 kg

Lastzwaartepunt

600 mm

600 mm

Man en machine zijn één – voor
uw rendabiliteit
Wetenschappers zĳn het erover eens*: intelligente ergonomie en een chauffeurs
omgeving die volledig kan worden aangepast, zĳn essentieel voor uw
operationele efﬁciëntie. Dat is de simpele gedachte achter het unieke ontwerp
van de nieuwe TERGO® URS. Een gezonde chauffeur is voordeliger voor u: hĳ
of zĳ presteert beter en verlaagt uw bedrĳfskosten.
* UIt het onderzoek van het Swedish Transport Research Institute (TFK 1996:3)

Ergologische alles-in-één
bediening
Verbeterd zicht op de
vorkpositie
De plaatsbepaling van spiegels op de
mast zorgt voor uitstekend zicht op
de vorkpunten wanneer men pallets
op het laagste niveau laadt.

Een neutrale houding beperkt de
spanning in het zenuw- en spierenstelsel. De unieke ergologische
bediening is zodanig ontworpen
dat de chauffeur alle hydraulische
functies doeltreffend kan regelen met
minimale belasting van de hand en
onderarm.

Instelbare vloer
Duurzaam wiel
Uniek wielontwerp met grote diameter
voor meer duurzaamheid.

Pedaalontwerp als toegepast in de autoindustrie
Om de rĳveiligheid te verhogen, zĳn
de pedalen net zo geplaatst als in
een auto; het gaspedaal rechts en
het rempedaal in het midden.
De veiligheidsschakelaar links wordt
comfortabel bediend met een
minimale inspanning. Wanneer de
truck stilstaat, wordt de parkeerrem
automatisch geactiveerd.

Met één druk op de knop kan de
chauffeur de vloer maximaal 70 mm
verlagen of verhogen – voor een
perfecte rĳhouding.

Persoonlĳke instellingen

Ministuur

De optie voor een topsnelheid van
14 km/u maakt van deze truck een
bĳzonder snelle variant. Om aan de
rĳvaardigheid van elke chauffeur tegemoet te komen, kan het vermogen
van de truck individueel worden ingesteld met de ATC truck computer. Het
gebruik van een PIN-code voorkomt
ongeoorloofd gebruik.

Wanneer men het stuur bedient,
be
eweegt de linkerarm 74 % van de
rĳttĳd. Door de linkerschouder van de
ch
hauffeur meer naar de rugleuning toe
te brengen, zorgt het unieke ministuur
va
an de UniCarriers voor een ontspanne
en lichaamshouding met minimale
be
elasting van de arm, nek en
sc
chouders, ongeacht de rĳrichting.

Ergonomische stoel
75 % van het lichaamscontact van
de chauffeur met de truck is via de
stoel – een ergonomische stoel is
essentieel om ervoor te zorgen dat
de chauffeur de hele dienst efﬁciënt
kan werken.

Kantelstoel
Sm
malle rugleuning
On
nze speciaal ontworpen smalle
rug
gleuning helpt de chauffeur om de
bo
orst in de rĳrichting te draaien, zodat
de
e spanning op de nek vermindert.

Ongeveer 10 % van de werktĳd
kĳkt de chauffeur naar boven. Bĳ
hoge hefhoogtes kan de rugleuning
gemakkelĳk 18° worden gekanteld
om de lichamelĳke spanning
te verminderen en het zicht te
verbeteren.

In
nstelbare armsteunen
De
e rechter- en linkerarmsteunen
ve
erlichten de spanning op de nek
en
n schouders en kunnen voor elke
ch
hauffeur apart worden ingesteld. In
co
ombinatie met het ministuur zorgt
de
e vrĳdragende armsteun voor een
on
ntspannen houding. In een uur tĳd
ka
an de chauffeur zĳn linkerarm
20
000 keer omhoog bewegen.

Ruime cabine
De royale hoofdruimte en de ruime
cabine zorgen ervoor dat de chauffeur
comfortabel kan werken.

Ontspannen rĳhouding
Gemakkelĳke instap
Tĳdens de dienst stapt de chauffeur
va
aak in en uit de truck. Onze easyen
ntry/exit met een lage comfortabele
dre
empel (390 mm) en een speciaal
on
ntworpen handgreep zorgt dat dit
mo
oeiteloos verloopt.

In de gangen met geleiding rĳdt
de chauffeur voor 50/50 in beide
richtingen. Buiten het gangpad rĳdt
de chauffeur voor ongeveer 20 %
gedraaid in de richting van de vork.
Een ontspannen rĳhouding in elke
richting is essentieel voor comfort
en efﬁciëntie.

Innovatieve technologie
voor uw productiviteit
5
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OnBoard
Self Diagnostics

Modular
Design Concept

1. Instelbare bestuurdersomgeving

5. Intuïtief instrumentenpaneel en besturingsinterface

Dynamic Cornering Control,
DCC

In totaal kunnen negen verschillende
parameters worden aangepast aan de
wensen van de chauffeur, zoals de stoel,
vloer, armleuning en bedieningselementen, zodat hĳ/zĳ zich de gehele dienst kan
concentreren.

Het instrumentenpaneel is perfect geplaatst
en optimaliseert het overzicht, de controle en
de veiligheid. Alle belangrĳke bedieningsinformatie, functies en veiligheidsaanwĳzingen
worden duidelĳk weergegeven.

Onze DCC-technologie zorgt voor
enorme verbeterde prestaties en biedt
bovendien maximale veiligheid. Met DCC
kan een bocht snel genomen worden,
maar wanneer de chauffeur een obstakel
moet ontwĳken, vermindert de truck
automatisch snelheid, dit zorgt voor een
permanent hoog veiligheidsniveau. (DCC
is standaard op alle TERGO® reachtrucks
uitgerust met S3).

2. Instellingen via
persoonlĳke PIN-code
De prestaties van de TERGO® kunnen
worden afgestemd op de bediening
of ervaring van elke chauffeur. De gebruikers-ID-instellingen zĳn verbonden
met 350 persoonlĳke PIN-codes. Elke
gebruiker kan de prestaties van de
truck optimaliseren volgens zĳn eigen
wensen.

3. Ergonomisch ministuur
Wetenschappelĳke studies tonen aan
dat de gebruiker de richting van het
stuur 2000 keer per uur verandert.
Het ministuur met vrĳdragende armsteun
is een van onze unieke vernieuwingen
die het de chauffeur comfortabeler
maakt tĳdens lange diensten, dit voor
maximale productiviteit, controle en
dito comfort.

4. Voetbediende richtingscontrole
Door het gaspedaal te gebruiken om van
rĳrichting te veranderen, kan de chauffeur
zich beter concentreren op de rechterhand en kan maar liefst drie hydraulische
functies tegelĳkertĳd gebruiken.

6. Stoel met kantelbare
rugleuning
De geavanceerde stoel, met 18° kantelfunctie, vermindert spanning op nek en
rug bĳ het handelen van lasten op hoge
niveaus. De kantelbare rugleuning past
zich comfortabel aan het gewicht van
de chauffeur aan voor optimaal comfort.
Met de smalle Ergo rugleuning is het ook
gemakkelĳker om de borst in de rĳrichting
te draaien en zo klachten, veroorzaakt
door veel voorkomende handelingen, te
helpen verminderen.

7. Ergologische alles-in-één
bediening
De perfect ontworpen greep in combinatie met de goed gepositioneerde
hydraulische hendels zorgen voor een
ontspannen houding. Met de unieke multifunctionele Ergologic joystick activeert
de chauffeur zes verschillende functies,
inclusief schakelen, heffen, reachen en
roteren. Door dezelfde besturing met één
greep te bedienen, heeft de chauffeur
comfortabel toegang tot alle functies
die de goederenstroom verbeteren met
minimale inspanning. Ergonomisch, dat
spreekt voor zich en heel logisch.

Technologie voor on-boarddiagnose
Het TERGO® truck gamma is voorzien
van onze unieke Truck Computer (ATC)
met CAN-bus technologie, zodat de
servicemonteur eenvoudig en snel een
diagnose kan maken en deze in de kortst
mogelĳke tĳd weer operationeel heeft,
zodat een maximale uptime gegarandeerd wordt.

Modulair Design Concept
Al onze trucks zĳn ontworpen volgens
het unieke Modulair Design Concept
die de veiligheid verbetert en het aantal
gebruikte onderdelen verlaagd. Onze
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.

Enkele opties voor uw
doeltreffendheid
Met onze TERGO® URS smallegangen reachtruck werkt u met één van de
efﬁciëntste en meest ergonomische VNA trucks. Om deze nog ﬂexibeler te maken
en aan te passen aan uw werkzaamheden, kunt u kiezen uit een hele reeks opties
– speciaal ontworpen om nog meer aan uw eisen te voldoen.

Camera
en monitor
Cabine
voor
koel en
vrieshuis

Camera en monitor

Midistuur

Active Spin Reduction, ASR

Verhoogd de veiligheid en efﬁciënte – de camera is standaard aan de vork gemonteerd.

Als u de voorkeur geeft aan een midistuur, wordt dit zo gemonteerd dat
deze perfect in uw linkerhand ligt. De
positie van het stuur kan worden aangepast. In combinatie met de kantelfunctie
biedt dit maximale ﬂexibiliteit.

Wanneer op een reachtruck de grip op
het stuur verloren wordt, dan brengt
dat veel risico’s met zich mee. Met de
gepatenteerde ASR op uw TERGO®
reachtruck verhoogt u de veiligheid en
wordt de slĳtage van het stuur beperkt,
wat extra kosten bespaart.

Cold store design (-35 °C)
Het ontwerp voor koel- en vrieshuis
bevat een breed scala aan duurzame
modiﬁcaties voor maximale inzet.

Schrĳfblad
Cold store cabine
®

De TERGO Cold cabine is ontworpen
om zelfs de meest veeleisende chauffeur
tevreden te stellen. De brede instap, een
ruime cabine, grote ramen aan de zĳkanten en in de beschermkap, tesamen met
een goede ventilator en verwarming voor
een goede temperatuurregeling bieden
maximale prestaties en dito comfort.

Verwarmde stoel
Voor extra comfort is een elektrisch
verwarmingssysteem met traploze thermostaat leverbaar voor de stoelzitting en
de rugleuning, de stoel kan met stof of
PVC bekleed worden.

Het schrĳfblad is op een praktische
manier aan de daarbĳ behorende accessoirehouder bevestigt.

Extra Accessoires
Voor alle extra accessoires hebben wĳ
verstelbare RAM-houders in verschillende
lengtes voor het monteren van een
toetsenbord, display en scanner die, niet
alleen aan de accessoiresbeugel maar
ook aan het instaphandvat kunnen worden bevestigd.

12V-stopcontact
Stopcontact voor extra uitrusting
of gewoon om de mobiele telefoon op
te laden.

Mastspiegels
Door het plaatsen van hoekspiegels aan
de mast heeft de chauffeur uitstekend
zicht op de vorkpunten bĳ het oppakken
van pallets op het laagste niveau.

Batterĳ wisselen
Batterĳen kunnen gemakkelĳk vanaf beide
zĳden van de truck gewisseld worden
door de stalen rollen. Voor intensief gebruik, kan het “Fast track” systeem (stalen
rollen worden door een motor aangedreven) ervoor zorgen dat de batterĳ in één
minuut vervangen kan worden.

Krachtige prestatie
14 km/u
Maakt de TERGO® URS een heel snelle
reachtruck.

Smart Start
In plaats van de truck te activeren met
het PIN-code systeem kan er gekozen
worden voor het Smart Start systeem.
Bĳ gebruik van verschillende TERGO®
trucks kan d.m.v. een Smart Start-sleutel
de truck geactiveerd worden en zal
de truck de persoonlĳke instellingen
herkennen.

Level Assistance System,
LAS
Het unieke LAS vindt intuïtief en automatisch het opslagniveau. Het is handig om
altĳd de exacte vorkhoogte te hebben;
dit verbeterd de efﬁciënte aanzienlĳk en
verhoogd de veiligheid.

Meer TERGO® opties kĳk op

unicarrierseurope.com

Verlaag uw Totale Operationele Kosten
met UniCarriers

De Prĳs

Maar welke
prĳs?

We zĳn het eens. De prĳs is doorslaggevend, of om nog
speciﬁeker 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.

UNICARRIERS CORPORATION

UniCarriers Corporation behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving kleuren, accessoires en/of speciﬁcaties 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 speciﬁcaties zĳn bepaald op basis van standaard condities; afhankelĳk van operationele
omstandigheden, toepassingen en de conditie van de truck kunnen deze afwĳken. De speciﬁcaties 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

