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    Lägre Energiförbrukning…

Den nya TX-serien är nummer ett i sin energiförbrukningsklass 

med nivåer ned till 4,2 kWh/h (VDI 2198, 60 cykler).

    Utmärkt Ergonomi…

Tack vare vårt ProVision-koncept med den unika transparenta 

frontpanelen har föraren utmärkt sikt i alla riktningar, 

vilket tryggar säker hantering. Öppning med lågt steg för 

smidig in-/utgång och breda, plana golv minskar risken för 

belastningsskador.

    Högre Effektivitet i hanteringen…

Effektiv hantering handlar inte bara om prestanda. Ergonomi, 

sikt och manövrerbarhet spelar också stor roll. Förare som 

assisteras av våra branschledande system för säker prestanda 

ökar produktiviteten och sänker hanteringskostnaderna.

…än någon annan truck i sin klass!

Den nya TX-generationen:



 ProVision
      Concept

Den helt nya TX-serien erbjuder unik effektivitet i hanteringen tack vare många 

funktioner som är klassledande. Vårt unika ProVison-koncept ger säkrare 

godshantering och ökar produktiviteten. Eftersom våra kunder lägger stor vikt 

vid säkerheten erbjuder vi ett komplett säkerhetspaket som standard.

Högre effektivitet i 
hanteringen
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Lyft-, lutnings- och kör-

prestandan anpassas 

automatiskt av lasten, 

lyfthöjden och lutnings-

vinkeln, vilket gör att 

föraren kan fokusera 

på effektiviteten.

Klassens bästa 

öppning med lågt 

steg minskar risken 

för belastningskador.

Återkoppling 

på styrkraften 

ger en intuitiv 

förarupplevelse.

Enkelt batteribyte 

med annan truck.

Checklista på 

trucken för kontroll 

före körning samt 

överlastlarm.

En interaktiv truck 

med indikator för 

säker drift.

Helautomatisk 

parkeringsbroms 

med anti-rullfunktion.

En intelligent truck 

som säkerställer 

effektiv drift.

Bromsljus aktiveras 

vid hastighetsminsk-

ning.

En säker truck för 

din arbetsmiljö.

Klassens bästa 

förarutrymme.

Garanterad komfort 

för alla förare.



ProVision-konceptet: 

låg, transparent 

instrumentpanel.

Vårt ProVision-

koncept är ett paket 

av funktioner som 

ger föraren klassens 

bästa runtomsikt.

Ny ergonomisk, 

greppvänlig 

utformning för fi nger-

toppskontrollerna.

Känsla och säkerhet 

in i minsta detalj.

Klassen bästa sikt 

genom stativet. 

Nytt Triplex-stativ 3F 

(3sv).



Quiet
    Operation

Energy
         Saving

NYA
TX 1,6 t

5,0

4,8

4,6

4,4

4,2

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0

(k
W

h/
h)

Främsta 1,6 t konkurrenter
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Lägre energiförbrukning

De nya TX-truckarna har klassens lägsta 

energiförbrukning. Nya TX3-1.6, till exempel, 

förbrukar 4,2 kWh/h, vilket gör den till den 

mest effektiva trucken i sin klass. På en enda 

laddning kör TX-truckar längre än någon av 

konkurrenterna.

Utmärkt ergonomi

Översikt över TX-serien: 10 olika modeller

Typ Hjulbas
Batterikapacitet

(V/Ah)

Lyftkapacitet på gaffl ar @500 mm TP (kg)

1 250 1 500 1 600 1 800 2 000

3-hjulig

Kort 48/500 • •
Standard 48/625 • •

Lång 48/750 • • •

4-hjulig
Standard 48/625 •

Lång 48/750 • •

En av de viktigaste aspekterna inom ergonomisk design är att trygga 

förarens välbefi nnande. Våra nya TX-truckar är kompromisslöst 

designade i jakten på denna målsättning. 

Nya TX-serien har t.ex. klassens tystaste hydrauldrift och unika 

hydrauliska reglage för intuitiv och behaglig drift.



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


