
TX3 • TX4 • QX2

wereldwijd netwerk

Elektrische heftrucks

24/7
service



Voor al uw werkzaamheden – van bestelling tot levering

De elektrische heft 
UniCarriers



De UniCarriers elektrische heftrucks zĳ n ontworpen 

om uw productiviteit veilig te stellen – van begin tot 

eind – dag in, dag uit. Deze robuuste, multifunctionele 

machines zĳ n leverbaar in capaciteiten variërend van 

1,25–3 ton en de eigenschappen zĳ n zo innovatief dat 

deze aan de hoogste eisen voldoen wat betreft effi ciëntie, 

duurzaamheid en ergonomie. U zult altĳ d kunnen 

beschikken over de juiste truck voor de werkzaamheden 

en de chauffeur heeft comfort en wendbaarheid in 

combinatie met de rĳ eigenschappen van een auto.

rucks van 

Door het samenvoegen van de drie onderscheidende merken, Atlet, Nissan Forklift 

en TCM is UniCarriers binnen de intern transport wereld een perfecte mix van 

Japanse kwaliteit en Zweeds design en ergonomie. UniCarriers staat voor meer 

dan 65 jaar industriële ervaring, een wereldwĳ de dekking en een uitstekende kennis 

van lokale markten.



Eindelĳ k een truck die iets zegt over onderhoud 

Met onze geavanceerde identifi catietechnologie kan de gebruiker de status van de truck met één 

druk op een knop beheren. Er zĳ n geen speciale gereedschappen of computers nodig wanneer 

de truck gerepareerd moet worden. Dit vergemakkelĳ kt het onderhoud en draagt bĳ  tot een hoge 

fi rst time fi x rate. Identifi catieservice
aan boord

Man en machine zĳ n één 

Alles is aanwezig voor het comfort en de veiligheid van de gebruiker. Ergonomisch is aan 

alles gedacht, van mechanische hydraulische hendels of de in de comfortabele armsteun 

ondergebrachte nauwkeurige fi ngertip bediening, samen met gecombineerde stuur- en 

heffuncties. De optionele stuursynchronisatie zorgt ervoor dat de stuurknop voor en na de 

bocht terugkeert naar de voorkeurspositie, dit voor een ontspannen rĳ houding. Geavanceerde 

ergonomie voor betere prestaties.
Ergonomisch design

Zichtbaarheid rondom

Cabinecomfort voor alle omstandigheden

De optionele goed geïsoleerde cabine zorgt voor comfort en veiligheid. Brede glazen deuren en 

een panoramische voorruit zorgen voor ruim zicht rondom.

Maximale uptime zit in hun DNA 

Onze heftrucks zĳ n modulair gebouwd en de onderdelen van de diverse trucks zĳ n uitwisselbaar. 

Dit betekent minder onderdelen, wat een 95 % fi rst-time fi x rate oplevert en 98 % uptime voor uw 

werkzaamheden. Modulair Design 
Concept

Altĳ d klaar voor gebruik 

De persoonlĳ ke prestatie-instellingen die met een PIN-code beveiligd zĳ n, omvatten versnellen, 

vertragen, hef-/neigsnelheden, regeneratief remmen en topsnelheid. De chauffeur heeft altĳ d 

toegang tot persoonlĳ k ingestelde prestatiefuncties op basis van zĳ n/haar rĳ vaardigheden en de 

PIN-code beveiliging voorkomt ongeoorloofd gebruik. Persoonlĳ ke prestatie-
instellingen



Stuur met geheugenstand voor 

een ontspannen rĳ houding.

Speciale mast met uitstekend 

zicht.

Persoonlĳ ke instellingen beveiligd 

door PIN-code.

Identifi catietechnologie, geeft de 

status van de truck aan en er zĳ n 

geen speciale computers nodig 

om deze uit te lezen.

Fingertip bediening is comfortabel 

in de armsteun ondergebracht.



Risk Reduction System (RRS) 

verhoogd de veiligheid.





De 48V TX3 serie driewiel 

heftrucks zĳ n door hun zeer 

compacte constructie snel, zeer 

wendbaar en hebben de kortste 

draaicirkel in hun klasse. De TX 

serie biedt een goed zitcomfort 

en is voorzien van een ruime 

instap. De TX3 is leverbaar met 

capaciteiten tussen de 1,25–2 ton.

De juiste partner met een korte draaicirkel 

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

Hefvermogen, kg 1250 1500 1500 1600 1750 1800 2000

Lastzwaartepunt, mm 500 500 500 500 500 500 500

Truckbreedte, mm 1070 1070 1070 1090 1070 1120 1120

Draaicirkel, mm 1420 1420 1525 1635 1525 1635 1635

Hoogte hoofdbeschermer, mm 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110

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

Lengte tot voorkant vork, mm 1785 1785 1890 2000 1895 2005 2005

Geen verrassingen, enkel 
precisie 

Afhankelĳ k van het type, hebben de drie 

wielers uit de TX serie een draaicirkel 

tussen 1,42 tot 1,64 meter. Op het display 

kan de chauffeur tĳ dens het manoevreren 

in krappe ruimtes de stand van de 

stuurwielen in de gaten houden. 

Zoals u wilt

Innovatieve eigenschappen als fi ngertip bediening, stuursynchronisatie en PIN-code 

toegang zĳ n slechts enkele voorbeelden van onze uitrusting. Om uw truck nog meer te 

personaliseren, kunt u unieke opties toevoegen als een batterĳ wisselsysteem, een optiview 

mast, joystick bediening voor hef- en neigfuncties en heeft u de keuze uit een ruim aanbod 

van verschillende vorken en voorzetapparatuur.

De juiste truck voor de 
werkzaamheden 

Om aan uw specifi eke wensen te voldoen 

is de TX3 leverbaar in zeven modellen met 

diverse opties, inclusief cabines. U kunt 

kiezen uit vier mastvarianten die het zicht 

en de prestaties optimaliseren, met een 

maximale hefhoogte van 7 meter.





De TX4 is een compacte 4-wiel 48V truck met een hefvermogens 

van 1,6–2 ton. Hoge prestaties en een robuuste constructie 

maken de TX4 serie uiterst effi ciënt en compact voor diverse 

soorten vloeren.

Uw sterke partner

TX4

Minder onderhoud

De truck reageert soepel en makkelĳ k 

bĳ  het indrukken van het gaspedaal 

zodat de controle bĳ  lage snelheden 

verbetert. De regeneratieve elektronica 

is goed beschermd tegen vuil en 

stof. Dit garandeert een consistent 

hoog remvermogen alsmede langere 

onderhoudsintervallen en dus lagere 

onderhoudskosten.

TX4 TX4-16 TX4-18 TX4-20

Hefvermogen, kg 1600 1800 2000

Lastzwaartepunt, mm 500 500 500

Truckbreedte, mm 1090 1120 1120

Draaicirkel, mm 1910 1910 1930

Hoogte hoofdbeschermer, mm 2110 2110 2110

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

Lengte tot voorkant vork, mm 2155 2160 2180

Een comfortabele 
werkplek 

De 4 wielen en roterende achteras bieden 

comfort en rĳ stabiliteit voor de chauffeur 

op een oneffen ondergrond.

Met ruimte voor effi ciënte 
bediening

Een ergonomische bestuurdersomgeving 

en de royale hoofdruimte zorgen ervoor 

dat de chauffeur comfortabel kan rĳ den en 

effi ciënt kan werken.



Met een topsnelheid van 21 km/u is de 80V QX2 één van de 

snelste en meest effi ciënte trucks in zĳ n klasse. Productief op 

de lange afstand maar ook geschikt voor de korte stukjes, met 

hefvermogens van 2–3 ton.

De lange afstand sprinter voor intelligent 
multi-tasken

QX2

Meer vermogen met 
minder energie 

De AC-technologie draagt bĳ  tot 

superieure energie-effi ciëntie in alle 

omstandigheden.

De snelheid 

Hoge rĳ snelheden maken de QX2 de per-

fecte lange afstandspartner. Topsnelheid 

en acceleratie kunnen worden afgesteld 

op de wensen van de chauffeur dmv het 

invoeren van een PIN-code, deze PIN-code 

voorkomt tevens ongeoorloofd gebruik. 

In harmonie met zĳ n 
chauffeur 

Dankzĳ  de comfortabele armsteun met 

fi ngertip bediening kan de chauffeur 

de truck eenvoudig en ergonomisch 

bedienen. Dit in combinatie met de 

rĳ eigenschappen van een auto maakt de 

QX2 plezierig om mee te werken.

Met gevoel voor lasten 

De QX2 is leverbaar met hefvermogens 

van 2–3 ton. Dankzĳ  een beladingssensor 

is de neerwaartse snelheid constant, 

ongeacht het gewicht van de last. Dit 

verhoogt de veiligheid van de bestuurder, 

de last en de werkzaamheden.

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

Hefvermogen, kg 2000 2500 2500 3000 3000

Lastzwaartepunt, mm 500 500 500 500 600

Truckbreedte, mm 1180 1180 1180 1250 1250

Draaicirkel, mm 1990 1990 2140 2140 2140

Hoogte hoofdbeschermer, mm 2235 2235 2235 2235 2235

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

Lengte tot voorkant vork, mm 2340 2340 2485 2495 2495

* Speciale uitvoering



Verlaag uw Totale Operationele Kosten 
met UniCarriers

We zijn het eens. De prijs is doorslaggevend, of om nog 

specifi eker te zijn: uw Totale Operationele Kosten. 

De truck en zĳ n prestaties spelen een belangrĳ ke 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.

De Prijs 

Maar welke 
prijs?

UniCarriers Corporation behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving kleuren, accessoires en/of specifi caties 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 specifi caties zijn bepaald op basis van standaard condities; afhankelijk van operationele 

omstandigheden, toepassingen en de conditie van de truck kunnen deze afwijken. De specifi caties 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.
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