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Anställ UniCarriers diesel- / gasoldrivna motviktstruckar

Arbetsverktyg med 
till din tjänst



UniCarriers designar, tillverkar och servar mycket avancerad 

materialhanteringsutrustning. Genom sammanslagningen av de tre välkända 

märkena Atlet, Nissan Forklift och TCM kan UniCarriers erbjuda en perfekt blandning 

av japansk kvalitet och teknik i kombination med svensk design och ergonomi. 

UniCarriers besitter över 65 års branscherfarenhet, global räckvidd samt en 

djupgående kunskap om den lokala marknaden.

hög precision 

Kraftfulla, tillförlitliga och högeffektiva. Lägg sedan 

till enastående ergonomi och låg livscykelkostnad 

så har du UniCarriers serie av motviktstruckar med 

förbränningsmotor. De mångsidiga truckarna är 

utformade för att ge maximal produktivitet i dina allra 

tuffaste materialhanteringsjobb. De fi nns i många 

konfi gurationer och med ett brett urval av kundspecifi ka 

tillval. Våra motviktstruckar är de rätta för jobbet – 

fullt ut, alla dagar.



Problemfritt ägande med teknik för serviceidentifi ering 
på trucken

Truckdatorn är utformad för att maximera tillgängligheten och har ett inbyggt 

felsökningssystem som underlättar servicen. Det visar larmkoder och 

felmeddelanden och kan ställas in på olika sätt. Inga specialverktyg eller 

datorer behövs för att laga trucken, vilket förkortar reparationstiden. Enkel service- 
identifi ering

Ergonomisk design

Modular Design 
Concept

Fri sikt åt alla håll

Gemensamma komponenter ger maximal tillgänglighet 

Våra motviktstruckar är tillverkade med UniCarriers Modular Design Concept – 

så att det bara behövs ett begränsat antal komponenter.

Hyttkomfort i alla situationer 

Den välisolerade hytten, som fi nns som tillval, ökar både komforten och

säkerheten. Breda glasdörrar och en panoramavindruta ger en utomordentlig 

sikt i alla riktningar.

Avancerad ergonomi som ger bättre prestanda

En rymlig hytt med inställbar stol och ratt med styrsynkronisering samt ett 

praktiskt placerat armstöd med elektrohydrauliska fi ngertoppsreglage ger

föraren en bekväm och ergonomisk arbetsställning med bra kontroll över 

trucken. Tillsammans med köregenskaperna som liknar de på en bil, gör de 

körningen av vår motviktstruck till ett nöje.



UniCarriers truckdator med 

PIN-kodsinloggning möjliggör 

tidsbesparande servicediagnostik 

och förhindrar obehörig 

användning.

ProVision-mastkonstruktionen 

ger utmärkt sikt framåt (DX).

Den inställbara ratten med 

styrsynkronisering gör det enkelt 

att hitta en perfekt körställning.

Känsliga fi ngertoppsreglage 

praktiskt placerade i armstödet.

Stolsalternativ med olika nivåer 

av inställbar fjädring samt 

säkerhetsbälte.







Förtroendets

Tack vare den avancerade motortekniken uppfyller de förbränningsmotorer som 

används i våra motviktstruckar – diesel eller gasol – högt ställda miljökrav. Genom 

utmärkta prestanda, imponerande bränslesnålhet och servicevänlig utformning höjs 

produktiviteten ytterligare och livscykelkostnaden blir låg.

Världsledande gasolmotorteknik 

Låg bränsleförbrukning och extremt låga utsläppsnivåer 

utan att ge avkall på prestanda – den ultrarena gasolmotorn 

har ett avancerat motorstyrsystem   med trevägskatalysator 

och closed loop-system. För att det ska gå lätt att hantera 

gasolen vid tankbyte går hållaren att fälla ned så att 

påfrestningarna på ryggen minskar.

Robust dieselmotor 

De fyrcylindriga dieselmotorerna med beprövat hög 

 tillförlitlighetsnivå är extremt bränslesnåla och ger dessutom 

låga utsläpp. Strikta miljökrav uppfylls. Den robusta tekniken 

garanterar låga underhållskostnader. Den snabba förvärm-

ningen gör motorn mycket lättstartad. Ett dieselpartikelfi lter 

(DPF) är standard i GX-serien.

Farthållarknapp 

Med farthållarinställningarna kan truckens prestanda 

optimeras med hänsyn till hastighetsbestämmelser och 

förarskicklighet.

ECO-körningsknapp

Med en enda tryckning på ECO-körningsknappen sänker du 

bränsleförbrukningen med upp till 18 % och får avsevärt lägre 

ljudnivå och bättre förarkomfort.



Din mångsidiga arbetskamrat

DX
Modell (diesel/gasol) DX-15 DX-18 DX-20 DX-25 DX-30 DX-32

Lyftkapacitet, kg 1500 1750 2000 2500 3000 3200

Tyngdpunktsavstånd, mm 500 500 500 500 500 500

Truckbredd, mm 1080 1080 1155 1155 1230 1230

Vändradie, mm 1970 2000 2190 2250 2390 2390

Förarskyddshöjd, mm 2115 2115 2130 2130 2155 2155

Trucklängd, exkl gaffl ar, mm 2260 2300 2530 2605 2770 2770

Lastning, lossning, transport och stapling: Den slitstarka 

och bekväma DX har vad som behövs för att klara job-

bet med laster upp till 1,5 – 3,2 ton. DX fi nns med robust 

dieselmotor eller högmodern gasolmotor och ger dig 

högsta möjliga effektivitet med låg bränsleförbrukning och 

hög miljövänlighet. Serien omfattar sex modeller med olika 

konfi gurationer och tillval och gör DX till rätt truck för ditt 

jobb – i alla lägen.

Ett nöje att köra, en 
upplevelse att hantera 

Köregenskaperna hos DX är 

utformade så att trucken känns 

lugn, fast och direkt – föraren har 

alltid en känsla av behärskning 

och komfort. Systemet Cushion 

Stability Control (CSC) förbättrar 

sidostabiliteten vid kurvtagning.

Flytande förarplattform för 
bättre komfort 

Något som ytterligare höjer 

produktiviteten är att förarplattformen 

är fäst vid chassit via ett patenterat 

fyrpunktsstötdämparsystem. Det 

förbättrar körkomforten genom 

en effektiv dämpning av stötar, 

vibrationer och buller.

Innovativ ProVision 
triplex mastkonstruktion 

Den smarta tekniken utnyttjar 

två helt frilyftande cylindrar 

placerade intillmasten istället för 

en centrerad i mitten, vilket ger 

förbättrad laststyrning, bättre 

framåtsikt och lättare manövrering 

i trånga utrymmen.

Gör på ditt eget sätt

Innovativa funktioner som fi ng-

ertoppskontroller, en multifunk-

tions-LCD-display och PIN-kod-

ning fi nns som standard – för att 

bara nämna några exempel på 

standardutrustning utöver det 

vanliga. Du kan skräddarsy truck-

en ytterligare med smarta tillval 

som en välisolerad hytt, ProVision 

triplexmast, stötdämparsystem 

för hantering av bräckligt gods, 

smidiga reglage för lyft- och tilt-

funktioner samt ett brett urval av 

olika gaffl ar och tillbehör.



När tuffa uppgifter väntar

GX
Modell (diesel/gasol) GX-40 GX-40H GX-45 GX-50

Lyftkapacitet, kg 4000 (3500) 4000 4500 5000

Tyngdpunktsavstånd, mm 500 (600) 600 600 600

Truckbredd, mm 1490 1490 1490 1490

Vändradie, mm 2720 2750 2800 2935

Förarskyddshöjd, mm 2250 2250 2250 2250

Trucklängd, exkl gaffl ar, mm 3095 3130 3210 3340

Den robusta och solida motvikt-

strucken GX är byggd för att 

jobba hårt under tuffast tänkbara 

förhållanden. GX är en bekväm 

heavy-duty truck för laster upp till 

3,5–5 ton, med enastående arbets-

förmåga och en förbrännings-motor 

i världsklass – diesel eller gasol.

Med plats för produktivitet 

GX gör jobbet åt dig, tyst och så gott som vibrationsfritt. Föraren kan 

glädja sig åt en lättillgänglig och ergonomiskt välplanerad arbetsplats 

med utmärkt sikt åt alla håll. Den rymliga hytten ger god plats för 

förarens ben, armar och huvud – även när han bär hjälm. Stolen och 

ratten kan ställas in så att körställningen blir perfekt och arbetet kan 

utföras avspänt och effektivt under hela skiftet.

Robust och servicevänlig 

Den robusta och kraftfulla utformningen garanterar en problemfri 

användningstid och låg underhållskostnad. Och när det behövs kan 

trucken enkelt få service via det inbyggda diagnostiksystemet som 

snabbt söker upp felen, plus en servicevänlig uppbyggnad med en 

motorhuv som går att fälla upp hela 90 grader. Förutom den låga 

livscykelkostnaden är också tillgängligheten avsevärt förhöjd genom de 

längre intervallen för byte av komponenter och vätskor.

Styrsynkronisering som ger 
bekväm kontroll 

För att körställningen ska bli 

avspänd håller styrsynkroniseringen 

styrknoppen i ett bekvämt och 

förinställt läge vid körning rakt framåt, 

före och efter en kurva.





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


