
TX3 • TX4 • QX2

24/7
support

Globalt netværk

Elektriske gaffeltrucks



Du kan sikre dine operationer fra ordre til levering med

UniCarriers elektri
kontravægttrucks 



UniCarriers elektriske kontravægttrucks er designet til 

at sikre din produktivitet – hele vejen og hver dag. Disse 

robuste, multifunktionelle problemløsere spænder fra 

1,25 til 3 tons og omfatter innovative funktioner til at 

opfylde de højeste krav til effektivitet, holdbarhed og 

ergonomi. Du vil altid have den rette truck til opgaven, 

og operatøren vil nyde komforten, manøvredygtigheden 

og bil-lignende køreegenskaber.

ske 

UniCarriers udvikler, fremstiller og tilbyder det mest avancerede udstyr til 

materialehåndtering. Ved at integrere de tre kendte mærker, Atlet, Nissan Forklift og 

TCM, er UniCarriers den perfekte sammensætningaf japansk kvalitet og teknologi 

samt svensk design og ergonomi. UniCarriers repræsenterer mere end 65 års 

brancheerfaring sammen med en enestående global tilstedeværelse og et stort 

kendskab til de lokale markeder.

       THE BEST
            OF



Endelig en truck, der fortæller om vedligeholdelse

Vores avancerede indbyggede serviceidentifi kation gør det muligt for 

operatøren at overvåge status af trucken ved et tryk på en enkelt knap. - Der 

skal ikke bruges specialværktøj eller computere til at reparere trucken. Det 

letter vedligeholdelsen og bidrager til en høj førstegangs reparationsrate. Indbygget service
identifi kation

Mand og maskine som én enhed

Alt er her for at give føreren komfort og sikkerhed. Ergonomi i verdensklasse, let-

gående mekanisk hydrauliske betj.håndtag eller fjerlette fi ngerspids-betjenings-

knapper, bekvemt placeret i armlænet sammen med kombinerede styre- og løft-

funktioner. For at sikre en afslappet kørestilling sørger en rat-synkronisering for, 

at styreknoppen vender tilbage til den foretrukne position før og efter drejning.
Ergonomisk design

Panoramaudsyn

Panoramaudsyn

Brede glasdøre og den store frontrude giver et enestående panoramaudsyn.

Maksimal oppetid er indbygget i deres DNA 

Ved at dele mange komponenter er vores gaffeltrucks modulopbyggede 

design bygget på fl eksible tekniske platforme. Det betyder færre komponenter, 

som bidrager til en 95 % førstegangs reparationsrate og hele 98 % oppetid. Modulært 
designkoncept

Altid klar, altid din egen

PIN-kode-beskyttede indstillinger for personlig præstation omfatter 

acceleration, deceleration, løfte-og tilthastighed, regenerativ bremsning og 

topfart. Dette sikrer, at kun Pin-kode indehaveren/operatøren har adgang 

til de kørsels-parametre som specifi kt er tilpasset hans/hendes ønsker og 

færdigheder, og som samtidig forhindrer uautoriseret brug af trucken. Personlige 
truck-indstillinger



Rat med hukommelseslås for en 

afslappet kørestilling.

Innovativ mast for bedre udsyn 

mellem cylindere.

PIN-kode-beskyttede personlige 

indstillinger.

Indbygget serviceindikator. Der 

skal ikke bruges specialværktøj 

eller computere til at reparere 

trucken.

Trykfølsom fi ngertipbetjening er 

bekvemt placeret i armlænet.



Risikoreduktionssystem (RRS) 

for bedre køresikkerhed.





Den kvikke 48V 3-hjulede TX3 

er “lillebroren” til den højeffektive 

4-hjulede TX4. Med sin kompakte 

konstruktion og 3-hjulet koncept, 

er TX3 hurtig, let at manøvrere, og 

giver en venderadius på toppen af 

sin klasse. TX3 kan fås i en fl ere 

varianter med en løftekapacitet, 

der spænder fra 1,25 til 2,0 tons.

Høj ydeevne i trange pladsforhold

TX3

Få det, som du vil have 

Innovative funktioner som fi ngertip betjening, synkronisering af rat

og PIN-koder er blot et par eksempler på vores udstyr. Du kan

yderligere tilpasse din truck ved at tilføje unikke muligheder, såsom et 

batteriudrulningssystem for let og hurtigt batteriskift, Pro-Vision mast, 

joysticks til løft- og tiltfunktion, og et bredt udvalg af forskellige gaffel-og 

hydrauliske aggregatløsninger.

Ingen overraskelser, bare
præcision

Afhængig af truck-modellen giver 

de tre hjul en venderadius på 

mellem 1,42 og 1,64 meter. For 

at forbedre operatørens komfort 

og sikkerhed ved manøvrering i 

snævre omgivelser og hastigheder 

under 3 km/t, vises styrehjulets

position på displayet.

Den rette truck til jobbet

TX3 fås i syv modeller med 

forskellige konfi gurationer og 

kabiner, så den kan tilpasses dine

specifi kke krav. Du kan vælge

mellem fi re forskellige mast-

varianter for at optimere udsyn og

ydeevne med løftehøjder på op til 

7 meter.

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

Løftekapacitet, kg 1.250 1.500 1.500 1.600 1.750 1.800 2.000

Belastningstyngdepunkt, mm 500 500 500 500 500 500 500

Truck-bredde, mm 1.070 1.070 1.070 1.090 1.070 1.120 1.120

Venderadius, mm 1.420 1.420 1.525 1.635 1.525 1.635 1.635

Højde på sikkerhedstag, mm 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110

Batteri (std), V/Ah 48/375 48/430 48/460 48/625 48/460 48/750 48/750

Længde til gaffelfront, mm 1.785 1.785 1.890 2.000 1.895 2.005 2.005





TX4 er en stærk, 4-hjulet 48 V truck med en løftekapacitet fra 

1,6 til 2,0 tons. Høj ydeevne, fi re hjul og en robust konstruktion 

gør TX4 til en kompakt og højeffektiv arbejdshest.

Din seje partner til alle underlag

TX4

En komfortabel
arbejdsplads 

De 4-hjul og den drejelige

bagaksel giver føreren komfort

og kørselsstabilitet på ujævne 

overfl ader.

Smarte dele for mindre 
vedligeholdelse

Med øget kontrol ved lave hastigheder 

reagerer trucken jævnt og kvikt

på et tryk på speederen. Det

lukkede bremsesystem holder

snavs og støv ude. Dette sikrer 

både konstant høj bremseevne og 

længere serviceintervaller med lavere 

vedligeholdelsesomkostninger.

Med plads til operatørens 
effektivitet 

Den ergonomiske 

kabineindretning og stor taghøjde 

gør at føreren har god og bekvem

kørekomfort og kan arbejde 

effektivt.

TX4 TX4-16 TX4-18 TX4-20

Løftekapacitet, kg 1.600 1.800 2.000

Belastningstyngdepunkt, mm 500 500 500

Truck-bredde, mm 1.090 1.120 1.120

Venderadius, mm 1.910 1.910 1.930

Højde på sikkerhedstag, mm 2.110 2.110 2.110

Batteri (std), V/Ah 48/575 48/750 48/750

Længde til gaffelfront, mm 2.155 2.160 2.180



En tophastighed på 21 km/h gør den nye 80 V QX2 til en af   

verdens hurtigste og mest effektive trucks - i alle kategorier. Dette 

øger produktiviteten, især på arbejdspladser med lange afstande. 

Løftekapaciteten spænder fra 2,0 til 3,0 tons.

Langdistance sprinter for intelligent 
multitasking

QX2

Mere præstation med 
mindre energi

Den nyeste AC-teknologi i 

motorer, styreenheder og 

energiregenereringsfunktioner 

bidrager til overlegen 

energieffektivitet i alle situationer.

Behovet for hastighed 

Høje kørehastigheder gør QX2 til 

den perfekte langdistance-partner. 

Tophastighed og acceleration

kan tilpasses ved hjælp af PIN-

kode-beskyttede indstillinger for

at sikre ydelse på niveau med 

operatørens kørefærdigheder.

I harmoni med sin fører 

Med det bekvemme og 

praktisk placerede armlæn 

med elektrohydraulisk fi ngertip 

betjening, kan føreren manøvrere 

trucken på en let og ergonomisk 

måde.

Med sans for belastninger 

Den højtydende QX2 har 

en løftekapacitet på 2,0-

3,0 tons. Takket være 

belastningssensoren er 

sænkehastigheden konstant,

uanset vægt. Det øger 

sikkerheden for føreren, 

belastningen og driften.

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

Løftekapacitet, kg 2.000 2.500 2.500 3.000 3.000

Belastningstyngdepunkt, mm 500 500 500 500 600

Truck-bredde, mm 1.180 1.180 1.180 1.250 1.250

Venderadius, mm 1.990 1.990 2.140 2.140 2.140

Højde på sikkerhedstag, mm 2.235 2.235 2.235 2.235 2.235

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

Længde til gaffelfront, mm 2.340 2.340 2.485 2.495 2.495
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Reducer dine totale driftsomkostninger 
med UniCarriers

Vi er enige. Pris er alt. Eller for at være mere specifi k: Dine totale 

driftsomkostninger betyder alt. Derfor er vi så fokuserede på at 

reducere omkostningerne og forbedre din materialehåndtering. 

Trucken og dens ydelse spiller en vigtig rolle, men det drejer 

sig mere om, hvordan vi kan støtte dig i optimeringen af din 

lagerdrift, så du får mest for pengene. Hvilket – i det lange løb – 

er det, der skaber en vinder. 

Det hele drejer 

sig om prisen.

Men hvilken 
pris?

unicarrierseurope.com


