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Upplev 
smalgångseffekten
Vill du få ut så mycket som möjligt av ditt kostsamma lagerutrymme? Då kan höga 

ställage och smalgångar vara den ultimata lösningen för dig – särskilt om hög se-

lektivitet och åtkomlighet har högsta prioritet. Genom att bara minska bredden på 

dina gångar från 3 meter till 1,5–1,7 meter, kan du utöka ditt lagerutrymme med 

30 % och sänka dina totala driftkostnader med 25 %. Vår nya TERGO® URS kan 

smidigt anpassas till nästan alla lageruppgifter – smalgångstillämpningar, stapling 

och interna transporter – 100 % användbarhet.
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25 %
lägre driftkostnader

30 %
mer förvaring

100 %
användbarhet





Fullt fl exibel, fullt effektiv 
För att utnyttja ditt lagerutrymme maximalt behöver 

du en smalgångstruck. För generella arbetsuppgifter 

behöver du en frigående skjutstativtruck. Nu kan 

du få både och med TERGO® URS kombinerade 

smalgångs-/skjutstativtruck.





Vilken är din ultimata 
lagerlösning?
Utrymme är pengar. Så hur kan du få ut det mesta av ditt lagerutrymme? Det fi nns 

många  metoder för pallagring i ett lager. Alla har sina fördelar beroende på dina 

operativa krav – om det helt enkelt är att packa så många pallar som möjligt eller att 

skapa en mycket hög grad av selektivitet så att varje given pall kan hämtas omedel-

bart. Med vår logistikanalysator kan vi stödja dig i dina ansträngningar att hitta den 

bästa lösningen för dina unika behov.

Smalgångslagring (VNA)
skapar hög lagringskapacitet tack vare smalgångar och höga ställage. Pallar lagras och 

hämtas snabbt tack vare smalgångstruckarnas utformning. Detta kan vara en kostnadsef-

fektiv lösning om kostnaden per m2 är hög eller om den tillgängliga ytan är begränsad. För 

att installera en smalgångslösning krävs speciellt konstruerade sken- eller slingstyrda smal-

gångstruckar. Utnyttjandet av golvutrymmet blir 40 – 55 %. 

Kostnadsjämförelseindex för installation = 110 – 140 (APR = 100) 

Det är skillnad på smala gångar och smalgång
Varför välja utrustning avsedd för smalgång istället för frigående truckar anpassade för 

 smalgångstillämpningar? Svaret är enkelt: om du minskar gångens bredd för mycket sam-

tidigt som du använder frigående truckar (istället för smalgångstruckar) sänks prestandan. 

Dessutom kan dina ställ och lagrade produkter skadas. Risken för kollisioner ökar också. 

Om du däremot väljer en smalgångstruck med sken- eller slingstyrning kan du maximera 

prestandan, manövrerbarheten och säkerheten. Trucken tillåter även diagonala körvägar 

samt säker och korrekt lyftning och sänkning av laster under körning, vilket förbättrar 

 truckens prestanda med 17 %.

Platsutnyttjande

Ställage 45 %

Gångar 48 %

Arbetsområden 7 %



Double-Deep ställage 
halverar antalet gångar som krävs för utmärkt utnyttjande av lagringsutrymmet, med be-

sparingar på upp till 30 % jämfört med konventionell pallagring. Fyra pallar kan lagras i varje 

ställ mellan gångarna. Detta är ett optimalt system för lager där pallar lämnas och hämtas 

ofta och där pallåtkomsten är 50 % mindre kritisk än det optimala utnyttjandet av utrymmet. 

Dessutom är den initiala kapitalkostnaden för Double-Deep ställage lägre än för andra 

lagringssystem med hög täthet. Det sänker dina hanteringskostnader och kräver mindre 

arbetsresurser. Dock är den praktiska användbarheten av tillgängliga positioner 85 % be-

roende på mängden pallar av samma typ. För att systemet ska kunna användas krävs en 

truck med teleskopgaffl ar avsedd för Double-Deep ställage, som dessutom är lika fl exibel 

som en konventionell skjutstativtruck. 

Kostnadsjämförelseindex för installation = 100 – 110 (APR = 100)

Konventionella justerbara pallställ (APR = 100) 
är den vanligaste typen av ställage. Varje enskild pall nås enkelt, pallstället är fl exibelt och 

kapitalkostnaden relativt låg. Men denna typ av ställage ger sällan lägsta möjliga lagrings-

kostnader eftersom golvytan utnyttjas relativt ineffektivt.

Platsutnyttjande

Ställage 50 %

Gångar 44 %

Arbetsområden 6 %

Platsutnyttjande

Ställage 39 %

Gångar 55 %

Arbetsområden 6 %



Säg hejdå till kompromisser. Vår nya TERGO® URS-smalgångstruck har alla kraftfulla  

fördelar som du förväntar av en smalgångstruck, samtidigt som den utan besvär 

hanterar nästan alla vardagliga uppgifter i ditt lager. I smalgångar kan föraren känna 

sig avslappnad och arbeta effektivt. Med den sken- eller slingstyrda trucken kan fö-

raren koncentrera sig på att kontrollera hastigheten och lyftandet. Utanför gångarna 

transformeras TERGO® URS direkt till en oerhört effektiv och fl exibel skjutstativtruck. 

Du kan ha allt med 
nya TERGO® URS

Smalgångar? Frigående?

•  Högpresterande smal-
gångstruck för diagonal 
lyftning

•  Ultrafl exibel frigående 
skjutstativtruck

•  Ingen matningsutrustning 
eller stationer för uthämt-
ning/avlämning krävs

•  Effektiv i alla gångar 
och alla lager

•  Beprövad ergonomi 
för operativ effektivitet

•  Finns med sken- 
eller slingstyrning



Enkel åtkomst till båda sidorna av gången 
Med ett vridgaffelaggregat som kan rotera 180° kan föraren 

bekvämt vända gaffl arna för att placera gods i ställaget på 

båda sidor gångarna. Istället för att svänga trucken, svänger 

föraren gaffl arna.

Förbättrad prestanda med diagonala körvägar 
Smalgångtruckens styrsystem (med skenor eller slinga) låter 

föraren lyfta och sänka lasten på ett säkert och korrekt sätt 

samtidigt som trucken körs i gången, vilket minskar tiden för 

lyftning och sänkning med 80 %.

 URS 125 URS 150 

Lyftkapacitet 1250 kg 1500 kg 

Tyngdpunktsavstånd 600 mm 600 mm

Tekniska 
specifikationer



Människa och maskin som ett – 
för din lönsamhet
Forskarna är överens*: intelligent ergonomi och en fullt justerbar förarmiljö är 

nyckeln till operativ effektivitet. Det är den enkla sanningen bakom den nya 

TERGO® URS unika konstruktion. Du får ut mer av en frisk förare: han eller hon 

presterar bättre och minskar dina totala driftkostnader.

* Enligt forskning av det svenska transportforskningsinstitutet (TFK 1996:3)

Hållbara hjul  
Unik hjulkonstruktion med större 

diameter för bättre hållbarhet.

Ergologic multikontroll
En neutral arbetsställning minskar

spänningen på nerver, senor, muskler

och ben. Denna unika multifunktio-

nella joystick är utformad för att låta

 föraren styra alla hydrauliska funktio-

ner effektivt, samtidigt som handen 

och underarmen belastas så lite som

möjligt.

Förbättrad sikt över 
gaffl arnas position 
Speglarnas placering på stativet ger

en mycket god sikt över gaffelspet-

sarna när pallar hämtas från lägsta

nivån.

Justerbart golv 
Med ett knapptryck kan föraren sänka

eller höja golvet upp till 70 mm – för 

perfekt körställning.

Pedaler som i bilen
För att förbättra körsäkerheten är

pedalerna placerade precis som i en

bil – gasen är till höger och bromsen i

mitten. Säkerhetsbrytaren till vänster

är bekväm och enkel att använda.

När trucken står still aktiveras parke-

ringsbromsen automatiskt.



Personliga inställningar
åEn högsta möjliga hastighet på

14 km/h gör detta till en väldigt snabb

smalgångstruck. Önskad prestanda 

kan ställas in i truckdatorn. Trucken 

kan på så sätt anpassas till olika

förares körstil. Bara behöriga förare 

kan använda trucken då det krävs en 

personlig PIN-kod för att starta den.

Ergonomiskt utformad stol  
75 % av förarens kroppskontakt med 

trucken sker via stolen. Därför har

stolen en väldigt viktigt roll för att säker-

ställa att föraren är effektiv hela skiftet.

Tiltbar stol 
Föraren tittar i snitt uppåt ungefär

10 % av arbetstiden. Vid höga lyft

kan ryggstödet enkelt lutas 18° inom

förarutrymmet för att minska belast-

ningen och förbättra förarens sikt.

Rymligt förarutrymme  
Den generösa takhöjden och det

rymliga förarutrymmet bidrar också till

förarens välbefi nnande.

Avslappnad körställning
I sken- eller slingstyrda gångar kör

föraren lika mycket i båda riktning-

arna. Utanför gångarna kör föraren 

i gaffelriktningen ungefär 20 % av

tiden. En avslappnad körställning i

båda  riktningarna är av avgörande

betydelse för bekvämligheten och

effektiviteten.
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Innovativ teknik 
för din  produktivitet



1. Anpassningsbar förarmiljö 
För att hålla föraren fokuserad hela 

skiftet kan stolen, golvet, armstödet och 

reglagen justeras för att passa alla förare, 

oavsett kroppsbyggnad. Sammanlagt 

kan nio olika parametrar justeras. 

2. Personliga prestanda-
inställningar 
TERGOS® prestanda kan ställas in för 

att passa förarens körförmåga och erfa-

renhet. Inställningarna för användar-ID är 

kopplade till 350 personliga PIN-koder. 

Varje förare kan optimera truckens pre-

standa enligt egna önskemål. 

3. Ergonomisk miniratt 
Vetenskapliga studier visar att en förare 

utför 2000 rattrörelser i timmen. Minirat-

ten med det fl ytande armstödet är en av 

våra unika innovationer som bidrar till att 

föraren kan vara avslappnad under långa 

skift och vara så produktiv och bekväm 

som möjligt. 

4.  Hands-free  riktningsväljare 
Föraren kan byta körriktning med gaspe-

dalen, bakåt eller framåt, och samtidigt 

använda sig av tre hydrauliska funktioner 

med sin högra hand. 

5. Intuitiv instrumentpanel 
Perfekt placerad instrumentpanel 

 optimerar överblicken, styrningen och 

säkerheten. All viktig förarinformation, 

aktiverade funktioner och säkerhetsindi-

katorer visas tydligt. 

6. Ergonomisk stol med 
 tiltbart ryggstöd 
Den toppmoderna stolen med 18° rygg-

stödslutning minskar belastningen 

på nacke och rygg när laster hanteras 

på hög höjd. Det tiltande ryggstödet an-

passar sig bekvämt efter förarens vikt 

för högsta möjliga komfort. Med det smala 

Ergo-ryggstödet är det också lättare att 

vrida överkroppen i färdriktningen, 

vilket minskar risken för skador till följd 

av överbelastning. 

7. Ergologic multikontroll
Denna perfekt utformade styrenhet i 

kombination med välplacerade hydrau-

liska funktionsknappar garanterar en 

avslappnad arbetsställning. Med den 

multifunktionella joysticken Ergologic 

kan föraren aktivera sex olika funktioner, 

 däribland lyftning, sänkning, skjutning 

och rotering. Med samma grepp på mul-

tikontrollen har föraren bekvämt åtkomst 

till alla funktioner som ökar effekten 

av materialfl ödet med minsta möjliga 

belastning och ansträngning. Detta är 

ergonomiskt och väldigt logiskt. 

Dynamic Cornering Control, 
DCC 
Vår DCC-teknik förbättrar truckprestan-

dan och säkerheten avsevärt. DCC 

tillåter hög hastighet i kurvor, men om 

föraren behöver undvika ett hinder sänker 

trucken hastigheten automatiskt för en 

fortsatt hög säkerhetsnivå. (DCC fi nns i 

alla TERGO® skjutstativtruckar utrustade 

med S3.) 

Inbyggd diagnostikteknik 
TERGO®-truckarna har en unik truck-

dator (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 våra truckar utformas enligt vårt 

unika Modular Design Concept som för-

bättrar kvaliteten och begränsar antalet 

komponenter. Våra mobila servicetekniker 

behöver därför bara ha med sig ett be-

gränsat antal reservdelar för att åtgärda 

truckarna vid första besöket i 95 % av 

fallen, vilket ger en drifttid på över 98 %. 

OnBoard 
Self Diagnostics

Modular
Design Concept



Några extrafunktioner 
som ökar din 
effektivitet
Med vår helt nya smalgångs-/vridgaffeltruck TERGO® URS får du en av de mest  effektiva 

och ergonomiska smalgångstruckarna som fi nns. För att göra den ännu mer fl exibel och 

skräddarsydd efter din verksamhet har vi dessutom mycket  extrautrustning – specialde-

signad för att möta dina behov.

Kamera 
och skärm

Frysrums-
hytt



Kamera och skärm
Förbättra säkerheten och hanterings-

effektiviteten med kamera och skärm av 

hög kvalitet. Skärmen är som standard 

placerad i skyddstaket och kameran är 

som standard monterad på gaffeln.

Frysrumsutförande (-35 °C)
Frysrumsutförandet inkluderar en rad 

modifi eringar som ökar hållbarheten och 

drifttiden under sådana förhållanden.

Frysrumshytt
TERGOs® frysrumshytt har utformats för 

att göra även den mest kräsna föraren 

nöjd. Det breda insteget, den rymliga 

hytten, de stora fönsterna på sidorna 

och på takskyddet, samt den effektiva 

fl äkten och värmaren som låter föraren 

själv bestämma klimatet, ger högsta möj-

liga prestanda och komfort under hela 

 arbetspasset.

Uppvärmd förarstol
För att ytterligare öka komforten fi nns ett 

elvärmesystem med steglös termostat 

fi nns för sitsen och ryggstödet. Välj 

 mellan tyg- och PVC-stol beroende på 

din arbetsmiljö.

Stativspeglar
Med de vinklade speglarna på stativet 

har föraren full överblick över gaffl arna 

när pallar hämtas från låg höjd.

Teknik för batteribyte
Batterikontroller kan enkelt utföras utan 

att föraren behöver stiga ur trucken. Med 

stålrullar som tillval kan batteribytet utfö-

ras från truckens båda sidor. För intensiv 

drift fi nns systemet „Fast-Track Power-

bed“ med motordrivna stålrullar, där 

batteriet kan bytas på en minut.  

Högre prestanda 14 km/h
Gör TERGO® URS till en väldigt snabb 

smalgångstruck.    

Midiratt
Om du föredrar midiratt är den placerad 

så att den passar perfekt i vänsterhan-

den. Ratten har inställbart läge och går 

att luta så att du får maximal fl exibilitet.  

Skrivskiva
Med skrivskiva bekvämt monterat på 

utrustningsskenan får du ordning på dina 

dokument.    

Utrustningsskena
Vi erbjuder många valmöjligheter för 

extrautrustning. Justerbara RAM-hållare 

med olika längd för datorns tangentbord, 

skärm och scanner, som kan placeras 

överallt på utrustningsskenan och dess-

utom på instegshandtaget. Allt efter eget 

tycke och smak.    

12-volts eluttag
Eluttag för extrautrustning eller för att 

ladda din mobil.

Smart Start
Som alternativ till PIN-kod fi nns Smart 

Start-systemet. När du använder olika 

TERGO®-truckar tar du bara med din Smart 

Start-nyckel. Trucken känner igen dig och 

dina personliga prestandainställningar.

Level Assistance System, 
LAS
Det unika LAS-systemet hittar intuitivt 

och automatiskt rätt lagringsnivå. Det är 

praktiskt att alltid ha exakt gaffelhöjd. Det 

förbättrar hanteringseffektiviteten och 

säkerheten avsevärt.

Active Spin Reduction, ASR      
En truck som förlorar drivhjulsgreppet 

medför stora risker för föraren, men ock-

så för alla personer i omgivningen. Med 

den patenterade ASR-funktionen på din 

TERGO® smalgångs-/vridgaffeltruck 

förbättras säkerheten samtidigt som 

drivhjulet slits mindre, vilket ger ytterligare 

kostnadsbesparingar.

För fl er möjligheter med TERGO®, 

vänligen besök

unicarrierseurope.com



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


