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Den første motvektstrucken som 
staves med tre E-er

OPPDAG

DEN SPLITTER NYE

TX-GENERASJON
EN



    Lavere Energiforbruk …

Den nye TX-serien er best i klassen når det gjelder 

energiforbruk, med tall så lave som 4,2 kWh/h 

(VDI 2198 60 sykluser).

    Utmerket Ergonomi …

Takket være vårt ProVision-konsept med sitt unike 

gjennomsiktige frontpanel, har føreren meget god sikt i alle 

retninger, noe som sikrer trygg håndtering. De behagelig lave 

og åpne på- og avstigningstrinnene samt de brede og fl ate 

gulvene reduserer risikoen for belastningsskader.

    Mer Effektiv håndtering …

Effektiv håndtering handler ikke bare om ytelse. Ergonomi, sikt 

og operabilitet spiller også en sentral rolle. Førere som drar nytte 

av våre bransjeledende systemer for sikkerhetsytelse, vil øke 

produktiviteten og redusere håndteringskostnadene.

... enn noen annen truck i sin klasse!

Den nye TX-generasjonen:



 ProVision
      Concept

Den splitter nye TX-serien gir kunden en unik, effektiv håndtering, takket være våre 

tallrike best-i-klassen-funksjoner. Vårt enestående ProVision-konsept gir tryggere 

håndteringsoperasjoner og økt produktivitet. Ettersom kundene våre setter sikkerhet 

høyt, tilbyr vi vår komplette sikkerhetspakke som standard.

Mer effektiv 
håndtering
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Ytelse i forbindelse 

med løfting, tilt og kjø-

ring styres automatisk 

av last, løftehøyde og 

tiltvinkel, slik at opera-

tøren kan fokusere på 

effektivitet.

Lave og åpne på- og 

avstigningstrinn er 

best i klassen og 

reduserer risikoen for 

belastningsskader.

Styrekraft-feedback 

for en intuitiv 

kjøreopplevelse.

Bytt batterier enkelt 

med en palletruck 

(batteribytte system 

er ekstrautstyr).

Sjekkliste før drifts-

start og overbelast-

ningsalarm om bord.

En interaktiv truck 

med indikator for 

trygg drift.

Helautomatisk par-

keringsbrems med 

anti-rollback-funksjon.

En intelligent truck 

som sikrer effektiv 

drift.

Bremselys aktiveres 

ved enhver 

nedbremsing.

En sikker truck for 

ditt arbeidsmiljø.

Best-i-klassen 

førermiljø.

Garantert komfort 

for alle operatører.



ProVision-konseptet: 

lavtsittende, 

gjennomsiktig 

instrumentpanel.

Vårt ProVision-

konsept er en pakke 

med funksjoner 

som gir operatøren 

en 360 graders 

sikt som er best i 

klassen.

Den nye fi ngertipp 

kontrollen er utstyrt 

med gripehåndtak.

Sikkerhet i hver 

minste detalj.

Best-i-klassen sikt 

gjennom masten. 

Ny Triplex-mast 3F 

(3sv).
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Lavere energiforbruk

De nye TX-truckene har det laveste energiforbruket 

i sin klasse. For eksempel har TX3-1.6 et forbruk 

på 4,2 kWh/h, og er dermed det mest effektive 

trucken i klassen. TX-trucker har lengre driftstid på 

én enkel lading enn noen av konkurrentene.

Utmerket ergonomi

Oversikt over TX-serien: 10 modellvariasjoner

Type Hjulavstand
Batterikapasitet

(V/ah)

Løftekapasitet på gafl er @500 mm LC (kg)

1 250 1 500 1 600 1 800 2 000

3-hjuling

Kort 48 / 500 • •
Standard 48 / 625 • •

Lang 48 / 750 • • •

4-hjuling
Standard 48 / 625 •

Lang 48 / 750 • •

NYE 
TX 1.6 t
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VDI-energiforbruk (60 sykluser/t)

4,3
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4,4
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4,2

Blant de viktigste formålene med ergonomisk design er å sikre 

operatørens komfort. Våre nye TX-trucker er konstruert uten 

kompromisser i forhold til å nå dette målet.

For eksempel har den nye TX-serien den mest stillegående hydrauliske 

driften i sin klasse, så vel som unike hydrauliske spaker for intuitiv og 

behagelig styring.

Hoved konkurrenter til 1.6t



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


