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Säkra din verksamhet med UniCarriers motviktstruck, Diesel eller Gasol

En högpresterande 
motviktare till din tjänst



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

Det är därför UniCarriers 360° är en komplett lösning för din material hantering  
som omfattar service, fleet information, hälsa & säkerhet, utbildning, 
logistikverktyg, utrustning och finansiering.

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

En högpresterande 
motviktare till din tjänst

Kraftfulla, tillförlitliga och högeffektiva. Lägg sedan till 

enastående ergonomi och låg livscykelkostnad så får 

du en bra bild av UniCarriers diesel och gasoldrivna 

motviktstruckar. De mångsidiga truckarna är utformade 

för att ge maximal produktivitet i din allra tuffaste 

materialhantering. De finns i många olika konfigurationer 

med ett stort utbud av kundanpassade tillval. Med våra 

motviktare får du jobbet gjort - fullt ut, alla dagar.



Problemfritt ägande med teknik för serviceidentifiering  
på trucken

Truckdatorn är utformad för att maximera tillgängligheten och har ett 

inbyggt felsökningssystem som underlättar vid service. Larmkoder och 

felmeddelanden visualiseras och även olika inställningar är möjliga att göra. OnBoard Service
Identification

Ergonomic design

Modular Design  
Concept

All-round visibility

Gemensamma komponenter ger maximal tillgänglighet

Våra motviktstruckar är tillverkade med UniCarriers Modular Design Concept 

vilket innebär att det bara behövs ett begränsat antal komponenter.

Hyttkomfort i alla situationer

Den välisolerade hytten, som finns som tillval, ökar både komforten och 

säkerheten. Breda glasdörrar och en panoramavindruta ger en utomordentlig 

sikt i alla riktningar.

Ergonomi som ger bättre prestanda

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

välplacerat armstöd med elektrohydrauliska fingertippsreglage. Föraren sitter 

bekvämt i en ergonomisk arbetsställning och har bra kontroll över trucken. 

Detta tillsammans med köregenskaper som liknar en bil, blir körningen ett  

rent nöje.



UniCarriers truckdator med 

PIN-kodsinloggning möjliggör 

tidsbesparande servicediagnostik 

och förhindrar obehörig 

användning.

ProVision-mastdesign ger utmärkt 

sikt framåt (DX).

Den justerbara ratten med 

styrsynkronisering gör det enkelt 

att hitta en perfekt körställning.

Känsliga fingertippsreglage 

praktiskt placerade i armstödet.

Stol med inställbar fjädring samt 

säkerhetsbälte.



GX2

DX

DX2

Hög anpassningsnivå ger perfekt funktionalitet i alla applikationer.

Skräddarsydda 
funktioner



Främre stänkskydd

USB-uttag

Bakre handtag med signalhorn

Gasbehållare

Stativlampa (LED)

Gaffelspridning/Sidoföring

Blue lamp

Hytt som tillval

Road license kit



The power of

trust
Tack vare avancerad motorteknik uppfyller förbränningsmotorn i våra 

motviktstruckar – diesel eller gasol – de högt ställda miljökraven enligt Steg 5. 

Utmärkt prestanda, imponerande låg bränsleförbrukning och en servicevänlig 

konstruktion höjer produktiviteten och sänker livscykelkostnaden ytterligare.

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 en enkel hantering vid byte av gasol 

går behållaren att fälla ner, och därmed minskas risken för 

överbelasning av ryggen.

Robust dieselmotor

De fyrcylindriga dieselmotorerna med bevisat hög 

tillförlitlighetsnivå är extremt bränslesnåla med låga 

utsläpp, och de strikta miljökraven uppfylls. Den robusta 

tekniken garanterar låga underhållskostnader. En snabb 

föruppvärmning gör motorn mycket lättstartad. Ett 

dieselpartikelfilter (DPF) är standard på samtliga av våra 

dieselmodeller.

Hastighetsreducering

Med hastighetsreduceringknappen kan truckens prestanda 

optimeras med hänsyn till hastighetsbestämmelser.

ECO

Genom en enkel knapptryckning ställer du in ECO-läget 

och bränsleförbrukningen sänks med upp till 18 % vilket ger 

avsevärt lägre ljudnivå och bättre förarkomfort.



En mångsidig arbetskamrat

DX
Modell (Gas) 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. gafflar, mm 2260 2300 2530 2605 2770 2770

Lastning, lossning, transporter och stapling: Den slitstarka 
och bekväma DX har vad som krävs för att klara jobbet med 
laster upp till 3,2 ton. DX utrustad med den ultramoderna 
gasolmotorn är högeffektiv, bränslesnål och miljövänlig. Serien 
består av sex modeller med olika konfigurationer och tillval.  
DX är det perfekta valet vid alla sorters materialhantering.

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 pro-

duktiviteten är att förarplattformen 

är fäst vid chassit via ett patenterat 

fyrpunktsstötdämparsystem. Det 

förbättrar körkomforten genom  

en effektiv dämpning av stötar, 

vibrationer och buller.

Innovativ mastkonstruktion

Den smarta tekniken utnyttjar två 

helt frilyftande cylindrar placerade 

intill masten istället för centrerad i 

mitten, vilket ger bättre framåtsikt 

och enklare manövrering i trånga 

utrymmen.

Få det som du vill ha det

Innovativa funktioner som 

fingertippskontroller, multifunktions-

LCD-display och PIN-kod – för 

att bara nämna några exempel 

på standardutrustning utöver 

det vanliga. Skräddarsy trucken 

ytterligare med smarta tillval som 

en välisolerad hytt, ProVision 

triplexmast, stötdämparsystem för 

hantering av ömtåligt gods, smidiga 

reglage för lyft- och tilt samt ett 

brett sortiment av olika gafflar och 

tillbehör.



Ett nöje att köra, en 
upplevelse att hantera

Köregenskaperna hos DX2 är 

utformade så att trucken känns 

lugn, fast och direkt – föraren har 

alltid en känsla av kontroll och 

komfort.

Flytande förarplattform för 
bättre komfort

Något som ytterligare höjer pro-

duktiviteten är att förarplattformen 

är fäst vid chassit via ett patenterat 

fyrpunktsstötdämparsystem.  

Det förbättrar körkomforten genom 

en effektiv dämpning av stötar, 

vibrationer och buller.

Få det som du vill ha det

Innovativa funktioner som 

fingertippskontroller, multifunktions-

LCD-display och PIN-kod – för 

att bara nämna några exempel 

på standardutrustning utöver det 

vanliga. Därtill har du ett stort utbud 

av tillval att välja bland för att skapa 

en riktigt skräddarsydd maskin.

En outtröttlig arbetskamrat

DX2

DX2 med en kapacitet från 2 upptill 3,5 ton är lätthanterlig 
och det perfekta valet vid tyngre applikationer eller vid tuffa 
utomhusförhållanden under längre perioder. DX2 har en kraftfull 
och miljöanpassad dieselmotor som uppfyller de strängaste 
Steg 5 utsläppskraven.

Modell (Diesel) DX2-20 DX2-25 DX2-30 DX2-35

Lyftkapacitet, kg 2000 2500 3000 3500

Tyngdpunktsavstånd, mm 500 500 500 500

Truckbredd, mm 1150 1150 1275 1290

Vändradie, mm 2200 2230 2380 2440

Förarskyddshöjd, mm 2145 2145 2165 2175

Trucklängd, exkl gafflar, mm 2485 2560 2735 2795



För de tuffaste jobben

GX2

Robust och 
servicevänlig

Den robusta och kraftfulla 
designen säkerställer en 
smidig hantering och låga 
underhållskostnader. När 
det är dags för service söks 
snabbt och enkelt eventuella 
fel upp tack vare det 
inbyggda diagnostiksystemet. 
Motorkåpan går att fälla upp 
hela 90 grader vilket ger en 
enkel åtkomst. Förlängd 
drifttid genom längre intervaller 
för byte av oljor sänker 
livscykelkostnaden ytterligare.

Med plats för produktivitet

GX2 gör jobbet åt dig, tyst och så 

gott som vibrationsfritt. Föraren 

kan njuta av 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 vid användning av hjälm. 

Stolen och ratten kan ställas in så 

att körställningen blir perfekt och 

arbetet kan utföras avspänt och 

effektivt under hela skiftet.

Tillförlitlig och högeffektiv

Den robusta och solida motvikts-

trucken GX2 är byggd för att 

jobba hårt under tuffast tänkbara 

förhållanden. GX2 är en bekväm 

truck för laster upp till 4,0–5,5 ton, 

med 2-växlad automatisk växellåda 

som standard och en diesel- eller 

gas-förbränningsmotor i världsklass. 

En elektroniskt styrd parkerings-

broms möjliggör säker, effektiv 

parkering av trucken med ett mini-

mum av ansträngning och utan att 

begränsa knä- och benrörelser.

Modell (Gas/Diesel) GX2-40 GX2-45 GX2-50 GX2-50H GX2-55

Lyftkapacitet, kg 4000 4500 5000 5000 5500

Tyngdpunktsavstånd, mm 500 500 500 600 600

Truckbredd, mm 1415 1460 1460 1460 1460

Vändradie, mm 2580 2730 2760 2890 2940

Förarskyddshöjd, mm 2296 2296 2296 2296 2296

Trucklängd, exkl gafflar, mm 3000 3130 3170 3310 3360




