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Enastående prestanda 
i smala gångar
Kompakt, kraftfull, manövrerbar, enkel att köra 

och framför allt anpassningsbar efter kundens 

specifi ka behov. Den är perfekt för all din pall och 

orderplockning i VNA-applikationer. Föraren har en 

bra överblick av både last och dess omgivning.

Tack vare en smart design och modulkonstruktion är 

EK-serien lämplig för alla typer av VNA-applikationer.

meter
19

Lyfthöjd
upp till

EK-serien har en modulär design och konstruktion, och 

erbjuder en rad olika funktioner som kan anpassas så att 

varje maskin skräddarsys efter dina logistikbehov. 

Ibland är det inte bara små tekniska förändringar eller 

variationer i prestanda, ergonomi eller driftsparametrar som 

krävs, utan ibland krävs en helt ny design.

UniCarriers arbetar nära sina kunder och det ligger till 

grund för att kunna kundanpassa maskinerna, från så väl 

design, som till service och support.

EK-serien består av sju högpresterande modeller som 

fungerar optimalt med en minimal chassibredd från 

1000 mm med lyfthöjder upp till 19 meter. Varje modell, 

från den kompakta: EK 1100 till EK 2000 för tunga lyft, är 

optimerad för att uppfylla de specifi ka applikationskraven.

Trucken har en enastående prestanda, en ergonomisk 

rymlig hytt och minimala underhållskostnader.

Kundanpassad

Specialmodeller

EK2000HL EK2000XL

För applikationer med

extra tunga lyft. Välkommen att 

kontakta oss med dina önskemål.

Applikationer för höga lyft upp till 19 m. 

Den mest höglyftande 

smalgångstrucken på marknaden.

Modell

Lyftkapacitet (kg)

Max. lyfthöjd (mm)

Batterispänning



Föraren kan arbeta ostört och känna sig säker och trygg i den ergonomiskt utrustade 

förarkorgen. Den multifunktionella kontrollpanelen kan manövreras både i sittande eller 

stående läge och har en tydligt utformad display. Enkel åtkomst tack vare lågt insteg och 

breda sidogrindar. Ett brett utbud av tillval ökar maskinens funktionalitet och komfort. 

Tack vare mastkonstruktionen och hög stabilitet i chassit kan föraren känna sig säker, 

samtidigt som optimerade körhastigheter möjliggörs oavsett underlag.

Säker och komfortabel 
användning

Optimalt skydd och tillgänglighet
Alla kombitruckar i EK-serien levereras med AC-motorer. EK1100, 1200 och 1300 fi nns 

som både 48V och 80V utförande. EK1350, 1500, 1500XL och 2000-modellerna är 

alla 80V. Låg energiförbrukning och lång livslängd är viktigt; batteriet är lättåtkomligt för 

kontroll och byte.

EK-serien använder den senaste tekniken; det stabila chassit garanterar optimal 

energianvändning och maximal drift, vilket gör att truckarna kan användas i fl era 

driftcykler på en laddning, alternativt att man väljer ett mindre batteri.

Optimal viktfördelning
Tack vare en låg tyngdpunkt förbättras truckens stabilitet, vilket ger ökad 

säkerhet utan att kompromissa på driftseffektiviteten. Mastkonstruktionen 

ger föraren en bra sikt över lasten och lagergången. Med de lättanvända 

reglagen och det kompakta chassit blir trucken enkel att manövrera även 

utanför gångarna. Utmärkt sikt och en liten svängradie minskar risken för 

olyckor och skador, vilket säkerställer säkerheten ytterligare.

Funktioner 
•  4:e generationens AC-drift, genom avledande av värme 

ger 40 % mindre energiförlust

•  Mikrokontroller med SST-teknik

• Diagnostik vid felsökning

•  Interna komponenter och elektronik skyddas bakom 

förstärkta metalluckor

Tillval
• Semi-automation

• RFID Zon-igenkänningssystem

•  32 kW lyftmotor med kopparrotorteknologi, upp till 

7 % mer effektiv och med lyfthastighet upp till 0.6 m/s

•  Kamerasystem med 270° vidvinkel för ökad sikt 

och säkerhet

•  Aktiv tiltjustering som ger ökad körhastighet på 

ojämnt underlag



kg

UniCarriers EK-modeller är designade för att fungera 
optimalt i alla applikationer

Den högkvalitativa utrustning som fi nns tillgänglig för EK-serien skräddarsys efter dina 

önskemål. Kort, långt, brett eller smalt chassi kan väljas efter dina behov. EK-trucken 

är designad för att uppfylla dina specifi ka krav, vilket ger trucken optimal prestanda och 

många användningsområden.

Funktioner

• Double-deep hantering

•  Specialaggregat finns för skrymmande och extra tunga laster

• Fällbara sidogrindar för optimal plockning

•  Den tiltbara reglagepanelen ger enklare åtkomst till pallen 

vid plockning

• Viktindikation visas på displayen

• Samtidig lyft av hytt och gafflar

•  UniCarriers fleet management system (VOM)

• Delad reglagepanel

• Luftfjädrad, uppfällbart och stol med värme finns som tillval

•  Sidoförskjutning och andra hydrauliska gaffelfunktioner finns 

som tillval

• Teleskopsgaffel-aggregat

• Frysrumshytt

Semi-automation
Positionshjälpssystemet ger exakt navigering i VNA-

lager för semi-autonom drift av alla lagrings- och 

hämtningsorder med optimala körprofi ler. Förare kan alltid 

välja mellan automatisk eller manuell drift, så att erfarna 

förare kan upprätthålla högsta effektivitetsnivå. Med låga 

implementeringskostnader kan en prestationsökning 

på upp till 30 % uppnås.

Aktiv tiltjustering
Active Tilting Adjustment-systemet skannar av golvytan 

framför lasthjulen och justerar lasthjulets dynamik därefter, 

vilket motverkar vibrationer som orsakas av ojämnheter i 

golvet och ger en säker hantering av pallarna. Detta gör 

att föraren slipper sakta ner när golvytan är ojämn.

Intelligent 
Assistance Systems

Utmärkt sikt i alla riktningar
Vicinity Assistant är ett kamerasystem som säkerställer 

utmärkt sikt i alla riktningar vilket ökar säkerheten i ett 

lager med smala gångar. Detta ger en snabbare och 

säkrare lagerhantering och förfl yttning mellan gångarna 

samtidigt som risken för olyckor och skador på last och 

ställage minimeras. En röd linje som projiceras på golvet 

framför trucken visar när det är optimalt för föraren att 

svänga in i en lagergång. Det fi nns även en framåtvinklad 

kamera på sidan av trucken som underlättar vid start av 

skenstyrning.

Double deep-hantering

Tillval för stora och

tunga laster

Tiltbar reglagepanel i sidledesFällbara sidogrindar

Viktindikering på displayen
Samtidig lyft 

av hytt och gaffl ar



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
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