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Fyrhjulig motviktstruck

Kubotamotorn: 

mer effektiv och 

miljöanpassad



Ny multifunktionell 
LCD- skärm
Påminnelse för service 

PIN-kodsinloggning 

Lättanvänd lastindikator, 

riktningsindikator …

Styraxelindikator 
Displayen visar det bakre 

hjulparets position 

vilket ökar säkerheten 

för truckföraren.

Anpassningsbar 
körbarhet 
Tomgång och 

transmission 

kan justeras 

efter önskemål.

Innovativt luftintag och 

luftkonditioneringssystem 

för en förbättrad 

avkylning.

Ergonomisk
Fingertipkontroller som 

ger extra komfort och 

precision (tillval).

Bränslesnål
Automatisk stoppfunktion 

(ej aktiv under DPF-

uppdatering)

ECO-lägeknapp vilket kan 

minska bränsleförbruk- 

ningen med upp till 11 %.

Nya ZX-serien:
ZX60, ZX70, ZX80, ZX100 
modeller med nya 81 kW 
Kubotamotorn.



UniCarriers motviktstruckar ZX60 till ZX100 har
uppgraderats avsevärt och uppfyller därmed 
våra kunders höga krav på komfort, säkerhet, 
produktivitet, effektivitet och miljöanpassning.

Förseglade våta 
bromsar
Kraftfulla bromsar med 

låg underhållskostnad.

Smidigt underhåll
En knapptryckning för 

enkel åtkomst 

till alla komponenter.

Vår nya ZX med förbättrad 
ergonomi är renare och kraftfullare 
än någonsin.



ZX 4-hjulig Diesel Motviktstruck
UniCarriers ZX är en bekväm 

Heavy Duty motviktare för laster 

från 6 upp till 10 ton med en dieselmotor 

i världsklass med 2 växlar som standard.

ZX är oerhört stabil med hög precision. 

ZX ger dig en tyst och så gott som 

vibrationsfri arbetsplats. ZX är ergonomisk, 

säker, effektiv och mångsidig,

med ett brett utbud för kundanpassning.

Drivlina 
skyddssystem 
Motorskydd vid 

överhettning.

Reducerar motorvarvtalet 

automatiskt vid 

överhettning av motor 

eller växellåda.

Avancerad teknik 
och låg bränsle-
förbrukning
Nya Kubota V3800 

81 kW motorn följer 

samtliga nu gällande 

föreskrifter.

Säkerhetszon
Den breda röda 

säkerhetslinjen 

säkerställer att 

fotgängare stannar 

på ett säkert avstånd 

från trucken (tillval).

Ny Comfort De 
Luxehytt 
(tillval)
Mycket god sikt och 

extra låg ljudnivå 

(76 dBA).

Karaktäristiska köregenskaper som liknar 

en bil ger föraren full kontroll över trucken. 

ZX har en toppmodern dieselmotor för 

maximal prestanda och minsta möjliga 

utsläpp. Väljer du ECO-läget minskar 

du bränsleförbrukningen och ljudnivån 

ytterligare. Den robusta dieselmotorn 

med snabbuppvärmning är pålitlig och 

snabbstartad samtidigt som 

den uppfyller strikta miljökrav.

Trucken är lätt att underhålla med 

integrerat diagnossystem för snabb 

felsökning och maximal drifttid.



Din truck är viktig och dess funktion är viktigast av allt.

Det är därför UniCarriers 360° är en komplett lösning för din materialhantering som 

omfattar service, fl eet information, hälsa & säkerhet, utbildning, logistikverktyg, 

utrustning och fi nansiering.

Vi vet hur du ska optimera din verksamhet och göra skillnad.

Modell ZX60 ZX70 ZX80 ZX100

Lyftkapacitet 6000 kg 7000 kg 8000 kg 10000 kg

Tyngdpunktsavstånd 600 mm

Truckbredd 2005 mm 2005 mm 2175 mm 2245 mm

Vändradie 3400 mm 3460 mm 3710 mm 3950 mm

Förarskyddshöjd 2550 mm 2550 mm 2660 mm 2660 mm

Effekt 81 kW

Längd, exkl. gaffl ar 3585 mm 3655 mm 4025 mm 4265 mm



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.

Mitsubishi Logisnext Europe 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 driftförhål-

landen. En del utrustningen som visas på bilderna är tillval.

Allt handlar 

om priset.

Men vilket 
pris?

unicarrierseurope.com/sv

MITSUBISHI LOGISNEXT EUROPE


