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Säkra din verksamhet från beställning till leverans med

UniCarriers eldriv 
motviktstruckar



UniCarriers eldrivna motviktstruckar är utformade för 

att säkerställa din produktivitet – fullt ut, alla dagar. De 

kraftfulla och multifunktionella problemlösarna finns 

med lyftkapacitet från 1,25 till 3,5 ton och har innovativa 

funktioner som uppfyller mycket högt ställda krav på 

effektivitet, hållbarhet och ergonomi. Du kommer alltid att 

ha den rätta trucken för jobbet, och föraren kan glädja 

sig åt komforten, lätthanterligheten och karaktäristiska 

köregenskaper.

na 

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.



Den nya TX-generationen:

    Lägre Energiförbruknig…

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!





Lyft-, lutnings- och 

körprestandan 

anpassas automatiskt 

av lasten, lyfthöjden 

och lutningsvinkeln, 

vilket gör att föraren 

kan fokusera på 

effektiviteten.

Klassens bästa 

öppning med lågt 

insteg minskar risken 

för belastningskador.

Återkoppling på 

styrkraften ger en intuitiv 

förarupplevelse.

Smidigt batteribyte från 

sidan med pallvagn.

(batterirullar som tillval)

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 

hastighetsminskning.

En säker truck för din 

arbetsmiljö.

Klassens bästa 

förarutrymme. 

Garanterad komfort för 

alla förare.

Våra elektriska motviktstruckar är kraftiga och extremt hållbara maskiner som 

erbjuder en unik effektivitet i hanteringen tack vare många funktioner som är 

klassledande. Elektriska truckar är tysta och rena, vilket gör dem perfekt lämpade 

för inomhusbruk, med snabba batteribyten utan specialutrustning för kortast möjliga 

driftstopp.

Hållbar, ergonomisk
och säker
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Klassens bästa sikt 

genom stativet. Nytt 

Triplex-stativ 3F 

ProVision-koncept: 

Låg, transparent 

instrumentpanel.

Vårt ProVision-

koncept är ett paket 

av funktioner som ger 

föraren klassens bästa 

runtomsikt.

Ny ergonomisk, 

greppvänlig 

utformning för 

fingertoppskontrollerna.

Känsla och säkerhet in i 

minsta detalj.

Den nya kabinen med 

värmare och isolering 

ger hög komfort för 

såväl inomhus som 

utomhusbruk.



Energy
         Saving

 ProVision
      Concept

Det rätta hjälpmedlet i trånga utrymmen

TX3
TX3 TX3-13S TX3-15S TX3-16 TX3-16L TX3-18 TX3-18L TX3-20L

Lyftkapacitet, kg 1250 1500 1600 1600 1800 1800 2000

Tyngdpunktsavstånd, mm 500 500 500 500 500 500 500

Truckbredd, mm 1075 1075 1075 1125 1125 1125 1125

Vändradie, mm 1450 1450 1555 1665 1555 1665 1665

Förarskyddshöjd, mm 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110

Batteri (std), V/Ah 48/500 48/500 48/625 48/750 48/625 48/750 48/750

Trucklängd (exkl.gafflar) mm 1830 1830 1935 2045 1935 2045 2045

Lägre Energiförbrukning

Våra nya TX-truckar har den lägsta 

energiförbrukningen i sin klass. 

TX3-1.6 till exempel förbrukar bara 

4.2 kWh/h, vilket gör den till den 

mest effektiva trucken i den här 

viktklassen. På en laddning går den 

längre än någon annan konkurrent på 

marknaden.

Högre Effektivitet i hanteringen

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

vare många funktioner som är klassledande. Vårt unika Pro-Vision-

koncept ger säkrare godshantering och ökar produktiviteten. Eftersom 

våra kunder lägger stor vikt vid säkerheten erbjuder vi ett komplett 

säkerhetspaket som standard.
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Quiet
    Operation

Utmärkt Ergonomi

En av de viktigaste delarna i ergonomisk design är att säkerställa förarens 

välbefinnande. Våra nya TX-truckar är utformade för att inte göra några 

kompromisser i strävan att uppnå detta mål. 

Till exempel har TX-truckarna den tystaste hydrauliken i sin klass, liksom 

unika hydrauliska minispakar för intuitiv och bekväm användning.

TX serieöversikt: 10 olika modeller

Typ Hjulbas
Batteri kapacitet

(V/Ah)

Lyftkapacitet på gafflar @500mm TP (kg)

1250 1500 1600 1800 2000

3-hjulig

Kort 48 / 500

Standard 48 / 625

Lång 48 / 750

4-hjulig
Standard 48 / 625

Lång 48 / 750

Din kraftfulla partner på alla 
underlag

TX4
TX4 TX4-16 TX4-18L TX4-20L

Lyftkapacitet, kg 1600 1800 2000

Tyngdpunktsavstånd, mm 500 500 500

Truckbredd, mm 1125 1125 1125

Vändradie, mm 1860 1975 1975

Förarskyddshöjd, mm 2110 2110 2110

Batteri (std), V/Ah 48/625 48/750 48/750

Trucklängd (exkl.gafflar), mm 2075 2185 2185



Enkel körning... total kontroll

MX
MX MX-25 MX-25L MX-30 MX-30L MX-35L

Lyftkapacitet, kg 2500 2500 3000 3000 3500

Tyngdpunktsavstånd, mm 500 500 500 500 500

Truckbredd, mm 1190 1190 1190 1190 1190

Vändradie, mm 1920 2064 1920 2064 2064

Förarskyddshöjd, mm 2240 2240 2240 2240 2240

Batteri (std), V/Ah 80/560-620 80/700-775 80/560-620 80/700-775 80/700-775

Trucklängd (exkl. gaffl ar), mm 2389 2530 2417 2558 2558

Tillval 

•  Automatisk hastighetsreducering 

vid körning och tiltning.

•  Ergonomisk vänsterfotbrytare för 

närvarokontroll av förare.

•  Intuitiv fi ngertoppskontroller.

•  Automatisk tiltcentrering.

• Låssystem för rullklämsaggregat.

•  Sideway batteribytessystem.

•  Vindruta med torkarblad.

•  De Luxe hytt.

Viktiga fördelar

•  Sensitive Drive System - SDS 

Systemet anpassar sig efter förarens 

körsätt, vilket ger mjuka och smidiga 

start och stopprörelser.

•  Svängradie i toppklass ger smidig 

hantering på begränsade ytor, tack 

vare styraxel med 100° styrvinkel 

samt dubbla drivmotorer.

•  Fingertoppskontroller med en naturlig 

fjädrande känsla. Bara ett lätt tryck 

behövs för enkel manövrering och 

kontroll.

•  Intelligent kurvtagningssystem – 

Curve Control, känner av styrvinkeln 

i kurvorna och anpassar därefter 

hastigheten för maximal stabilitet och 

säkerhet.

•  Perfekt avvägd styrning med 

optimerad rattstorlek för en avspänd 

körställning som skapar trygghet och 

manövrerbarhet vid alla hastigheter.

•  De inkapslade oljekylda bromsarna är 

väderskyddade och behöver praktiskt 

taget inget underhåll.

•  En helt ny F2-knapp placerad på 

manöverpanelen för enkel åtkomst 

med tummen utan att du behöver 

ta blicken från lasten. Funktionen 

innefattar frigöring av låsfunktioner 

och automatisk tiltcentrering.

•  Manövrering av tiltning och sidoföring 

kan enkelt utföras med hög 

precision tack vare de fi nkänsliga 

fi ngertoppskontrollerna.

•  Extra stort insteg för säker in- och 

urstigning i trucken.



Maxhastigheten 21 km/h gör den nya 

80V-trucken QX2 till en av de snabbaste 

och effektivaste truckarna – alla kategorier. 

Det höjer produktiviteten, särskilt för jobb 

med långa avstånd. Lyftkapaciteten 

varierar från 2 till 3 ton.

Långdistanssprintern för smarta multitaskingjobb

QX2

Mer prestanda med mindre 
energi

Den senaste AC-tekniken 

i motorer, styrenheter och 

energiregenerationsfunktioner bidrar 

till överlägsen energieffektivitet i alla 

situationer.

Anpassad för varje 
utmaning

Topphastighet, acceleration och 

alla hydrauliska funktioner kan 

personifi eras med hjälp av PIN-

kodinställningarna för att säkerställa 

att prestanda är anpassad till truck-

förarens köregenskaper.

I harmoni med sin förare

Med det praktiskt placerade 

armstödet och de elektrohydrauliska 

fi ngertoppsreglagen kan föraren 

manövrera trucken enkelt med god 

ergonomi. Tillsammans med de 

karaktäristiska köregenskaperna gör 

de QX2 ett rent nöje att köra.

Maximal produktivitet 

QX2 serien är konstruerad för 

maximal prestanda. Lyfthastighet, 

körhastighet och acceleration 

är i toppklass. Prestanda för att 

säkerställa maximal produktivitet.

QX2 QX2-20 QX2-25 QX2-25L QX2-30 QX2-30H 

Lyftkapacitet, kg 2000 2500 2500 3000 3000

Tyngdpunktsavstånd, mm 500 500 500 500 500

Truckbredd, mm 1180 1180 1180 1250 1250

Vändradie, mm 1990 1990 2140 2140 2170

Förarskyddshöjd, mm 2235 2235 2235 2235 2235

Batteri (std), V/Ah 80/480 80/480 80/600 80/600 80/600

Trucklängd (exkl. gaffl ar), mm 2340 2340 2485 2495 2525



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


