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Opplev 
smalgangseffekten
Ønsker du å få mest mulig ut av din kostbare lagerplass? Høye reoler i smale 

ganger kan være din beste løsning, spesielt hvis høy selektivitet og tilgjengelighet 

er topp prioritet. Kun ved å redusere gangbredden fra 3 til 1,5 – 1,7 meter, vil du få 

rundt 30 % mer lagerplass og redusere de totale driftskostnadene med 25 %. Vår 

nye TERGO® URS 100 % kan smidig tilpasses til nesten alle lageroppgaver – 

smalgangstilpassninger, stabling og intern transport – 100 % brukervennlig.
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Fullt fl eksibel, full effektivitet
For å utnytte din lagerplass maksimalt trenger du 

en smalgangstruck. Til generelle arbeidsoppgaver 

trenger du en frittgående skyvemasttruck. Nå kan 

du få alt dette i TERGO® URS kombinasjon 

smalgangs-/skyvemasttruck.





Hva er din ultimate 
Plass er penger. Så hvordan får du mest mulig ut av din lagerplass? Det fi nnes 

utrolig mange metoder for lagring av paller på et lager. Alle har sine fordeler avhengig 

av dine driftskrav – om det helt enkelt er å pakke så mange paller som mulig, eller å 

gi en svært høy grad av selektivitet så hver enkelt pall kan hentes omgående. Med 

våre logistikkanalyser kan vi hjelpe deg med å fi nne den beste løsningen for dine 

unike behov.

Smalgangslager (VNA)
skaper høy lagringskapasitet takket være de smale gangene og høye reolhøyder. Paller la gres 

og gjenfi nnes raskt takket være smalgangstrucken. Dette kan være en kostnadseffektiv 

løsning når kostnadene pr. m2 er høye, eller området er begrenset. Til bruk i en VNA- 

installasjon kreves det spesialutviklede høytløftende trucker for skinne- eller magnetstyring. 

Utnyttelsen av gulvplassen er opp til 40 – 55 %.

Sammenligningsindeks for installasjonskostnader = 110 – 140 (APR = 100) 

Det er forskjell på smale ganger og smalgang.
Hvorfor velge spesielt utstyr til  smalegang i stedet for en frittgående skyvemasttruck for 

smalgangsoppgaver? Svaret er enkelt: Ved å redusere gangbredden for mye ved bruk av 

frittgående skyvemasttrucker (i stedet for skinne- eller mangetslynge) fører det til redusert 

ytelse, økt reolskade og skade pp produktene. Det fi  nnes også en økt risiko for kollisjoner. 

Uansett hvis du derimot velger en smalgangstruck med et føresystem (gulvmonterte skinner 

eller magnet under gulvet), vil det maksimere ytelsene, manøvrerbarheten og sikkerheten. 

Trucken tillater også diagonal kjøring – sikker og lovlig løfting og senking av last mens du 

kjører – som forbedrer truckens ytelse med opp til 17 %.

Plassutnyttelse

Reoler 45 % 

Ganger 48 % 

Arbeidsområdet 7 %



lagerløsning?

Double Deep-lagring
halverer antall ganger som kreves for å oppnå en utmerket utnyttelse av lagerplassen, med 

opp til 30 % besparelse av konvensjonelle pallelager. Fire paller kan lagres i hver reolrekke 

mellom gangene. Det er et ideelt system når lagerbeholdningen fl yttes raskt, og direkte 

palletilgang på 50 % er mindre kritisk enn optimal plassutnyttelse. I tillegg er startkapitalen 

for Double Deep-lagring lavere enn andre lagersystem med høy tetthet, reduserer dine 

håndteringskostnader og krever mindre arbeidskraft. Uansett er praktisk bruk av tilgjengelige 

posisjoner maks 85 %, avhengig av antall paller av samme type. Det kreves en truck med 

teleskopgaffl er tilpasset Double-Deep reoler for å betjene systemet, som også er like 

fl eksibel som en konvensjonell skyvemasttruck. 

Sammenligningsindeks for installasjonkostnad = 100 – 110 (APR = 100)

Konvensjonell, justerbar pallereol (APR = 100)
er den mest vanlige typen reol. Hver enkelt palle er lett tilgjengelig, reolene er fl eksible og 

kapitalkostnaden er relativt lav. Disse reolene gir allikevel sjelden de laveste lagerkostnadene 

ettersom utnyttelsen av gulvplassen er til sammenligning ineffektivt.

Plassutnyttelse

Reoler 50 % 

Ganger 44 % 

Arbeidsområdet 6 %

Plassutnyttelse

Reoler 39 % 

Ganger 55 % 

Arbeidsområdet 6 %



Kyss kompromissene farvel. Vår nye TERGO® URS skyvemasttruck har alle de 

kraftige egenskapene du forventer deg av en „Man-down“ VNA-truck, mens den 

uten problem håndterer nesten enhver annen oppgave på lageret. I smale ganger 

kan føreren slappe av og arbeide effektivt. Skinne- eller slyngeføring gjør at føreren 

kan konsentrere seg om å styre hastigheten og løftingen. Utenfor gangen forvandles 

TERGO® URS raskt til en utmerket effektiv og fl eksibel skyvemasttruck. 

Du har alt i den ny 
Veldig smale ganger? Frittgående?

•  „Man-down“ VNA- truck 
med høy ytelse og 
diagonal løfting

•  Ultrafl eksibel 
frittgående 
skyvemasttruck

•  Ingen strømkilde eller 
P&D stasjoner kreves

•  Effektiv i alle ganger 
og alle lager

•  Utprøvd ergonomi for 
optimal effektivitet

•  Finnes for skinne-eller 
magnet slyngestyring 



e TERGO® URS
Enkel tilgang til begge sider i gangen
Med et svinggaffelaggregat som kan rotere 180° kan 

føreren på en velegnet måte svinge gafl ene for plassering 

av varer i reolene på begge sider av gangene. I stedet for 

å snu  trucken, svinger føreren gafl ene.

Forbedret ytelse med diagonal kjøring
Smalgangstruckens styresystem (Skinne- eller magnetslynge) 

kan føreren løfte og senke lasten på en sikker og korrekt måte 

mens trucken kjører i gangen, reduserer løfte- og senketiden 

med 80 %

 URS 125 URS 150  

Løftekapasitet 1250 kg 1500 kg

Lastesenter 600 mm 600 mm

Tekniske 
spesifikasjoner



Menneske og maskin i ett – for 
din lønnsomhet
Forskerne er enige*: Intelligent ergonomi og fullt justerbart førermiljø er 

nøkkelen til effektiv drift. Dette er den enkle sannhet bak den unike 

konstruksjon til den nye TERGO® URS. Du får ut mer fra en frisk fører: 

han eller hun yter mer og reduserer dine totale driftskostnader.

* I henhold til det svenske transportforskningsinstituttet (TFK 1996:3)

Slitesterke hjul 
Unik hjulkonstruksjon med større 

diameter for bedre slitestyrke.

Ergologisk multikontrolll
En nøytral arbeidsstilling reduserer 

spenningen på nerver, sener, muskler 

og bein. Denne unike multifunksjonelle

joysticken sin konstruksjon lar 

truckføreren styre alle hydrauliske 

funksjoner effektivt, samtidig som 

hånden og underarmen belastes så

lite som mulig.

Forbedret sikt over 
gaffel posisjon
Speil plassert på masten gir Meget

god sikt mot gaffelspissene når man

henter paller fra laveste nivå.

Justerbare armlener 
Høyre og venstre armlene avlaster

belastningen i nakken og skuldre, og 

kan justeres for å tilpasses hver enkelt 

fører. Sammen med minirattet gir 

det fl ytende armlenene en avslappet 

stilling med mindre belastning. På en

time fl ytter føreren venstre arm opptil 

2000 ganger.

Pedaler som i bilen
For å forbedre kjøresikkerheten følger

pedalene samme logikk som i en

bil – gass til høyre og brems i midten.

Sikkerhetsbryteren til venstre betjenes

bekvemt og enkelt i bruk. Når trucken

står stille aktiveres parkeringsbrem-

sen automatisk.



Personlige innstillinger
Valget for topphastighet på 14,0 km/t

gjør dette til en veldig rask smal-

gangstruck. Den enkelte førerer kan

få tilpasset sin kjørestil individuelt i 

truckdatamaskinen (ATC). Personlig 

PIN-kode tillater kun autorisert bruk.

Ergonomisk førerstol 
75 % av førerens kroppskontakt 

med trucken er gjennom setet.

Det er derfor setet er så viktig for å

garantere at føreren er effektiv under 

hele arbeidsskiftet.

Tiltbart stol
Føreren titter i snitt oppover 10 % 

av arbeidstiden. For høye løft kan

seteryggen enkelt tiltes 18° i

førerområdet for å redusere 

belastningen og forbedre førerens sikt.

Romslig førerhus 
God takhøyde og romslig førerhus

øker førerens følelse av velvære.

Avslappet kjørestilling
I skinne-/slyngestyrte ganger kjører

føreren like mye i begge retninger.

Utenfor gangen kjører føreren ca.

20 % i gaffelretningen. En avslappet

kjørestilling i hver retning er stor

betydning for komfort og effektivitet.

mal seteryggSm
år spesialkonstruerte smale seteryggVå

elper føreren å snu overkroppen ihje

øreretningen, og dermed redusere kjø

elastningen på nakken.be

avt innstegLa
øpet av et skift går føreren inn og utI lø

v trucken mange ganger. Komfortabelt,av

vt innsteg/utsteg (390 mm) og detlav

pesialdesignet instegshåndtak gjørsp

ette til en enkel oppgave.de

usterbart gulvJu
ed et knapptrykk kan føreren senkeMe

er heve gulvet med opptil 70 mm –elle

r en perfekt kjørestilling.for

MinirattM
år rattet brukes, beveger venstre Nå

m seg 74 % av kjøretiden. Ved atarm

rerens venstre skulder ligger motfør

eteryggen gir UniCarriers’ unike mini-se

tt en avslappet kroppsposisjon medrat

eldig liten belastning på arm, nakkeve

g skuldre, uansett kjøreretning.og
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Innovativ teknologi 
produktivitet.



for din 

1. Tilpasset førermiljø 
For å holde førerens behov i fokus 

under hele arbeidsskiftet kan sete, gulv, 

armlene og kontrollpanel justeres for å 

tilpasse den enkelte førers størrelse. 

Totalt kan ni ulike parametere justeres. 

2. Personlige PIN-koder 
TERGOS® ytelser kan tilpasses driften 

eller den enkelte førers nivå. Innstillingene 

for  bruker-ID kan kobles til 350 personlige 

PIN-koder. Hver fører kan optimere 

 truckytelsen slik at den best passer til 

førerens behov. 

3. Ergonomisk miniratt 
Vitenskapelige studier viser at føreren 

beveger rattet 2 000 ganger i timen. 

Minirattet med fl ytende armlene er en av 

våre unike innovasjoner som reduserer 

belastningen på føreren under lange 

arbeidsskift for maksimal produktivitet, 

kontroll og komfort. 

4. Håndfri retningsvelger
Ved å bruke gasspedalen til å endre 

kjøreretningen forover eller bakover kan 

føreren bruke høyre hånd til å betjene 

opptil tre hydraulikkfunksjoner samtidig. 

5. Intuitivt instrumentpanel
Perfekt plassert instrumentpanel 

optimerer oversikt, kontroll og sikkerhet. 

All  viktig førerinformasjon, aktiverte 

funksjoner og sikkerhetsindikatorer 

vises tydelig. 

6. Ergonomisk stol med 
 tiltbar seterygg 
Den toppmoderne stolen som kan tiltes 

18° og reduserer belastninger på nakke 

og rygg ved løfting av lasten til høye 

høyder. Den tiltbare seteryggen tilpasses 

bekvemt førerens vekt for maksimal 

komfort. Med den smale Ergo seteryggen 

er det også enklere å snu overkroppen 

i kjøreretningen, og dermed bidra til å 

redusere faren for belastningsskader. 

7. Ergologic multikontroll
Den perfekt utformede styreenheten 

i kombinasjon med velplasserte 

hydrauliske funksjonsknapper garanterer 

en avslappet arbeidsstilling. Med den 

unike multifunksjonelle joysticken 

Ergologic kan føreren aktivere seks ulike 

funksjoner, inkludert løfting, senking, 

skyving og rotasjon. Ved bruk av den 

samme kontrollen med et grep har 

føreren god tilgang til alle funksjonene 

som vil øke materialfl yten med veldig liten 

belastning og anstrengelse. Ergonomisk, 

selvfølgelig, og veldig logisk. 

Dynamic Cornering Control 
(DCC) 
Vår DCC teknologi er truckytelsen 

betraktelig forbedret, og du kan regne 

med maksimal sikkerhet. DCC tillater 

høy svinghastighet, men hvis føreren 

må unngå et hinder, reduserer trucken 

hastigheten automatisk for å opprettholde 

et høyt sikkerhetsnivå. (DCC er inkludert 

i alle  TERGO® skyvemasttrucker utstyrt 

med S3.) 

Innebygd diagnoseteknologi 
TERGO®-truckene er utstyrt med vår 

unike truckcomputer (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, og dermed garantere maksimal 

driftstid. 

Modular Design Concept
Alle våre trucker er designet i henhold til 

vårt unike konsept for moduldesign som 

forbedrer kvaliteten og begrenser antall 

kompontenter. Våre mobile servicetekniker 

har derfor med seg et begrenset antall 

reservedeler som setter trucken i drift ved 

første besøk i 95 % av alle tilfeller og gir 

en driftstid på over 98 %. 

OnBoard 
Self Diagnostics

Modular
Design Concept



Noen ekstra funk-
sjoner som øker 
din effektivitet.
Med vår helt nye smalgangs-/svinggaffeltruck TERGO® URS får du en av de mest 

 effektive og ergonomiske smalgangstruckene som fi nnes. For å gjøre den enda mer 

fl eksibel og skreddersydd for dine oppgaver har vi skapt en rekke tilleggsutstyr, 

 spesialdesignet for å imøtekomme dine behov.

Kamera og 
skjerm

Fryseroms-
hytte



Kamera og skjerm 
Forbedret sikkerhet og 

håndteringseffektivitet med høykvalitets 

kamera og LCD skjerm. Skjerm er 

standard montert i førervernet og 

kamera er standard montert på gaffelen. 

Fryseromutførelse (-35 °C) 
Fryseromutførelse inkluderer et stort 

utvalg av endringer for holdbarhet og 

maksimal driftstid under disse forholdene. 

Fryseromshytte 
TERGOS® fryseromhytte er konstruert for 

å tilfredsstille selv de mest kresne førerne. 

Det brede innsteget, romslig førerhus, 

store side vinduer og i førervernet, sammen 

med effektiv vifte og varmeapparat sikrer 

et klima som styres av føreren, og som 

gir maksimal ytelse og komfort gjennom 

hele arbeidsskiftet. 

Oppvarmet førerstol 
Trinnløs elektrisk termostatstyrt 

oppvarming er tilgjengelig for sete og 

rygg, og øker komforten. Velg mellom 

tekstil- og PVC-trukket sete, avhengig 

av hva som er hensiktsmessig i ditt 

arbeidsmiljø. 

Mastspeil 
Med vinklet speil l i masten har føreren en 

enestående oversikt over gaffelspissene 

nå paller hentes på laveste nivå.  

Batteribytte teknologi 
Valgfrie ruller tillater bytte av batteri fra 

begge sider uten at føreren behøver å gå 

ut av trucken. For intensiv drift fi nnes 

systemet „Fast-track power bed“ med. 

Høy prestanda 14,0 km/t 
Gjør TERGO® URS til en veldig rask 

smalgangstruck. 

Midiratt 
Hvis du foretrekker et midiratt, er det 

plassert for å passe perfekt til venstre 

hånd. Justeringsmulighet av rattposisjon 

kombinert med tiltfunksjonen gir maksimal 

fl eksibilitet. Skriveplate Skriveplate 

praktisk montert på den medfølgende 

utstyrsbjelken og RAM-holder.

Utstyrsbjelke
For alt ekstrautstyret har vi mange 

alternativer. Justerbare RAM-holdere 

i ulike lengder for tastatur, skjerm 

og skanner, som kan plasseres på 

utstyrsbjelken, men også på 

innsteghåndtaket. Det handler 

om ditt ønske og behov. 

12-V strømuttak 
Strømuttak for ekstrautstyret eller lade 

din mobiltelefonen. 

Smart Start 
Eliminerer oppstartprosessen med 

PIN- kode ved hjelp av berøringsfri Smart 

Start-system. Når du bruker forskjellige 

TERGO® trucker, kan du bare ta med deg 

din personlige Smart Start-kort. Trucken 

vil gjenkjenne deg og dine personlige 

innstillinger.

Lastehjulbremser 
Bremsing med alle de tre hjulene 

forbedrer sikkerhet, spesielt på gulv 

med lav friksjon. 

Level Assistance System 
LAS 
Den unike LAS-systemt fi nner intuitivt og 

automatisk lagringsnivå. Det er nyttig å 

alltid være på riktig gaffelhøyde, som gir 

store forbedringer i håndteringseffektivitet 

og sikkerhet. 

Active Spin Reduction, ASR 
Tap av drivhjulsgrep med en truck 

innebærer stor risiko for føreren, 

men også for alle de andre i de 

omkringliggende områdene. Med den 

patenterte ASR-funksjonene på din 

TERGO® smalgangs-/svinggaffeltruck 

forbedres sikkerheten samtidig 

som drivhjulet slites mindre, og gir 

kostnadsbesparelser.

For mer TERGO® ekstrautstyr, besøk

unicarrierseurope.no



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


