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Voor orderverzamelen op vloer- en eerste niveau
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De nieuwe werkplek voor
orderverzamelaars
De orderverzameltruck is één van de meest intensieve werkplekken. Dit bleek ook
tĳdens de ontwikkeling van de O-serie, een nieuwe range orderpickers ontworpen
voor orderverzamelaars.
Het orders verzamelen op vloer- en het eerste niveau vraagt om speciﬁeke efﬁciënte
trucks die tevens rekening houden met de TCO.
De O-serie combineert unieke prestaties met buitengewone ergonomie en veiligheid.

Veiligheid
De features op de orderpickers
•
•
•
•
•

Instant Launch en Boost Effect-technolgie besparen tĳd
Comfortabel en multifunctioneel X-Control stuurwiel
Compact chassis maakt de truck gemakkelĳk wendbaar
Service delen zĳn gemakkelĳk toegankelĳk
Robuust en duurzaam ontworpen

• Gemakkelĳk 3D instap met
lage instaphoogte
• Uniek breed platform met
uitstekende vloerdemping en
anti-slip vloer
• Stability Support System (S3)
met Cornering Control

De truck
In bedrĳf
• AC motor, maximale rĳsnelheid
13 km/h
• 2.5 ton heavy duty model
• Li-ION technologie,
energiezuinig en veilig
• Krachtige acceleratie
• Active Spin Reduction (ASR)
• PIN-code toegang (optioneel)

•
•
•
•
•

Goede ergonomie vermindert fysieke belasting
Lage ondershoudskosten
Lage life cycle costs
Verhoogt de efﬁciëntie
PRO of ECO selectie voor maximale snelheid
of energiezuinige prestaties

De O-serie voor precisiewerk
De UniCarriers lage orderpickers bieden uitkomst voor alle orderverzamel activiteiten op het
lage niveau. De O-serie orderverzameltrucks zĳn een degelĳke investering voor iedereen:
betrouwbaar en gebouwd om maximaal te presteren tegen minimale onderhoudskosten.

1. + 2. Ergonomisch ontwerp
Talrĳke goed doordachte features om snel en ﬂexibel orders
te verzamelen:
• De extra lage instaphoogte van 123 mm is ergonomisch,
dit verhoogt de efﬁciëntie.
• De toegang tot het bestuurdersplatform met afgeschuinde zĳkanten
– de nieuwe 3D Entry – is comfortabel en veilig.
• Het unieke platformontwerp, met een uitstekend dempingssysteem
en antislip vloer, biedt ondersteuning zonder de mobiliteit van de
bestuurder te beperken.
• Optioneel is een uitklapbaar zitje leverbaar, gemakkelĳk tĳdens het
rĳden van lange afstanden.
• Het X-Control stuurwiel heeft diverse grip mogelĳkheden, hierdoor
kan tĳdens het achteruitrĳden het lichaam beter gedraaid worden
zodat fysieke belasting (vooral van de nek) verminderd wordt.

3. Snel & veilig
Eén van de belangrĳkste kenmerken van de O-serie is de Instant
Launch-technologie, de bestuurder kan onmiddelĳk accelereren bĳ het
instappen zonder een aanwezigheidsschakelaar te hoeven bedienen.
Met de nieuwe Boost Effect-technologie bereikt de truck snel de
topsnelheid.

De orderpicker is leverbaar in twee chassismaten:
Junior chassis max. 465 Ah
Senior chassis max. 620 Ah

Li-ION batterĳen en bĳbehorende laders zĳn eveneens leverbaar in
diverse capaciteiten, afhankelĳk van uw inzet. De Li-ION batterĳen zĳn
speciaal ontwikkeld om maximale veiligheid en prestaties te garanderen.
Met energiezuinige Li-ION-batterĳen hoeft men de batterĳ niet te
vervangen en is er geen onderhoud nodig. Volledig opladen in één uur
of tussendoor laden en 24/7 werken: eenvoudig, veilig en efﬁciënt.

5. Gebruiksvriendelĳk
De chauffeur is het belangrĳkste onderdeel van de truck. De O-serie
biedt extra ruimte en een aantal praktische functies:
• Het brede platform is comfortabel. Een lage en smalle rugleuning
maakt het de bestuurders gemakkelĳker om door de truck te lopen.
• Door het korte chassisontwerp is de truck zeer wendbaar.
• De vorkpunten zĳn ontworpen om gemakkelĳk de last te pakken en
de lange vorken zĳn versterkt.

6. Efﬁciënt
Beide acceleratiehendels kunnen gelĳktĳdig bedient worden waardoor
de orderpicker binnen enkele seconden naar de maximumsnelheid
accelereert.
De trucks zĳn uitgevoerd met een robuust chassis, het UniCarriers
unieke S3 veiligheidssyteem en vele andere slimme features, als:
• Het geavanceerde controlesysteem dat het rĳgedrag van de truck
aanpast aan de omstandigheden; veilig, gemakkelĳk en productief.
• Dankzĳ de Active Spin Reduction (ASR), zĳn gladde ondervloeren
geen probleem. ASR geeft de juiste druk op het rĳwiel en dit
voorkomt dat deze kan spinnen en tevens geeft dit minder slĳtage.
• Het gebruik van de PIN-code voorkomt ongeoorloofd gebruik van de
truck (optioneel).

4. Krachtig
De O-serie modellen zĳn geschikt voor meerdere shifts. De krachtige
2.6 kW AC motor levert ongeëvenaarde prestaties. Uiteraard kan
de batterĳ eenvoudig gewisseld worden dankzĳ het batterĳbed dat
voorzien is van stalen wisselrollen.

De combinatie van prestaties en ergonomie resulteren in een efﬁciënte
truck. De bestuurders kunnen sneller werken met de O-serie modellen.
Dit betekent meer picks per uur en dus een hogere productiviteit.
De OEP en OEH hebben de mogelĳkheid om de vorken op
ergonomische hoogte (Ergolift) te brengen zodat er nog ergonomischer
orders verzameld kunnen worden. De OLH en OEH kunnen uitgevoerd
worden met heffend bestuurdersplatform voor het orders verzamelen
op het tweede niveau.

7. + 8. Praktisch
De bediening van de Ergolift, het heffend bestuurdersplatform en de
meeloop button bevinden zich in het directe bereik van de bestuurder.
Er zĳn ook twee noodschakelaars geplaatst voor extra veiligheid.
Service aan de truck kan eenvoudig en snel uitgevoerd worden, de
aandrĳfunit is gemakkelĳk toegankelĳk en het aandrĳfwiel kan snel
gewisseld worden.

9. Sterk
Starten, stoppen en snel accelereren, de O-serie orderpickers werken
krachtig en voluit gedurende de volledige shift. Onvermoeibaar werken
de trucks, zelfs onder zware omstandigheden. Optioneel is een koelvrieshuisuitvoering mogelĳk om te werken tot –35 ° C.

De truck is belangrĳk. De prestaties maken het verschil.
UniCarriers 360° is een totaaloplossing voor uw bedrĳf waarin service, vlootinformatie,
gezondheid & veiligheid, opleiding, hulpmiddelen, materieel en ﬁnanciering
samenkomen.
Om de operatie in uw bedrĳf te optimaliseren.
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Snelle reactie bĳ volle snelheid
Responsproﬁel bĳ gemiddelde snelheid
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Lage ruggesteun voor een
gemakkelĳke doorloop
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Het verschil
zit in de details
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brede 3D instap, met afgeschuinde zĳkanten
Lage instaphoogte (vanaf 123 mm)
Extra breed bestuurdersplatform
Lage rugleuning biedt een gemakkelĳke doorloop
Zwevende vloer heeft een uitstekende demping en is voorzien
van antislip mat
Instant Launch technologie – gelĳktĳdig instappen en accelereren
Boost Effect – snel naar topsnelheid, dit bespaart tĳd
Snel en eenvoudig de vorken en/of platform in hoogte verstellen
voor een comfortabele werkhouding
Stalen kap biedt gemakkelĳk toegang tot de batterĳ
Robuust chassis met versterkte bumper
Ergonomisch robuust ontwerp en technologie die de
levenscycluskosten verlagen
De 220 mm hefhoogte van de vorken is vooral op hellingen
en laadperrons van belang

X-Control stuurwiel

XControl

Het X-Control stuurwiel is ontwikkeld om tegemoet
te komen aan de speciﬁeke wensen van de
orderverzamelaar. Het ergonomisch ontwerp stuurt
prettig en gemakkelĳk. De hoogte van het stuurwiel
is instelbaar en omdat het X-Control stuurwiel
diverse grip mogelĳkheden heeft kan de bestuurder
gemakkelĳker achteruitrĳden; het lichaam kan beter
naar de rĳrichting gedraaid worden, dit verlaagt de
fysieke belasting.

Het schok- en trillingsvrĳe X-Control stuurwiel voelt
comfortabel, zelfs tĳdens een lange shift. Met het
UniCarriers X-Control stuurwiel kunnen alle functies
vanaf één locatie worden bediend. Ontworpen om fyieke belasting te verlagen zodat men zich
maximaal kan concentreren op de werkzaamheden.

Q Control:
100º besturing maakt dat de truck zeer nauwkeurig bestuurd kan worden, vooral handig in krappe
ruimtes of indien er veel obstakels zĳn.

Technische
features
Li-ION technologie

Met de onderhoudsvrĳe Li-ION batterĳen is het wisselen van batterĳen
niet langer nodig. Deze kunnen
tĳdens een pauze geladen worden
voor een 24/7 operatie. Veilig,
schoon en tot 30 % energiezuiniger.

Stability Support
System (S3)
Het Stability Support
System verhoogt het veiligheidsniveau. Om de stabiliteit te
waarborgen wordt de rĳsnelheid
automatisch aangepast bĳ het
nemen van bochten, bovendien
rĳdt men energiezuiniger.

PRO/ECO modus
Deze twee verschillende instellingen
bieden de bestuurder de mogelĳkheid om te kiezen voor een snel
orderverzamelproces in de
PRO-modus of juist de energiebesparend ECO-modus zodat de
truck langer inzetbaar is op één
batterĳlading.

De range lage orderpickers
UniCarriers bouwt zĳn trucks volgens een modulair concept. Zo maken wĳ elke
truck op maat en houden we de kosten laag. Ontwerp uw eigen orderpicker voor
vloer- of het eerste niveau, u krĳgt precies de truck die u nodig heeft voor uw
speciﬁeke toepassing.

OLP
200–250

Laag heffende vorken
Vast platform
2.0 of 2.5 ton

OLH
200–250
00 250

Laag heffende vorken
Heffend platform
2.0 of 2.5 ton

OEP 120

Hoog heffende vorken
Vast platform
1.2 ton

OEH 120

Hoog heffende vorken
Heffend platform
1.2 ton

OSP 200

Schaarvorken
Vast platform
2.0 ton

OSH 200

Schaarvorken
Heffend platform
2.0 ton

Opties voor iedere toepassing

Verzwaarde &
sterke bumper

Orderpickbak en
1200 mm Ergolift
voor het orderverzamelen op het tweede
niveau

Zĳsteunen en
inklapbare opstap
om veilig van een
hogere locatie te
picken

Opbergcompartimenten en een opklapbaar zitje maken
het werk aangenaam

Overzichtelĳk multifunctioneel display
geeft alle informatie
die nodig is

Steun voor extra
apparatuur,
blue spot en
waarschuwingslicht

Verlaag uw Totale Operationele Kosten
met UniCarriers

De Prĳs

Maar welke
prĳs?

We zĳn het eens. De prĳs is doorslaggevend, of om nog
speciﬁeker te zĳn: uw Totale Operationele Kosten. De truck
en zĳn prestaties spelen een belangrĳke rol, het verschil wordt
gemaakt in het advies en de ondersteuning om uw logistieke
operatie zodanig te optimaliseren zodat u de beste waarde
voor uw geld krĳgt.
Dat is – wat op lange termĳn – een winnaar maakt.

UNICARRIERS CORPORATION

UniCarriers Corporation behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving kleuren, accessoires en/of speciﬁcaties beschreven in deze brochure te wĳzigen en/of om de productie van de individuele
modellen te stoppen. De kleuren van geleverde trucks kunnen enigszins afwĳken van die in deze brochure. Genoemde speciﬁcaties zĳn bepaald op basis van standaard condities; afhankelĳk van operationele
omstandigheden, toepassingen en de conditie van de truck kunnen deze afwĳken. De speciﬁcaties voor verschillende landen kunnen variëren afhankelĳk van lokale marktomstandigheden. Vraag uw dealer om u
te informeren voor uw bedrĳfssituatie. Niet alle accessoires weergegeven op foto’s zĳn standaard.

unicarrierseurope.com/nl

