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Sikre dine oppgaver fra bestilling til levering med

UniCarriers elektri
motvektstrucker 



UniCarriers elektriske motvektstrucker er designet for å 

garantere din produktivitet – hele veien, hver dag. Disse 

kraftfulle og multifunksjonelle problemløserne fi nnes 

med løftekapasitet fra 1,25 til 3 tonn, og inkluderer 

innovative egenskaper for å oppfylle de høyeste kravene 

til effektivitet, holdbarhet og ergonomi. Du vil alltid ha 

den rette trucken til jobben, og føreren vil glede seg over 

komforten, letthåndterlig og kjøreegenskaper på linje 

med en bil.

ske 

UniCarriers designer, produserer og støtter det mest avanserte materialhåndte-

ringsutstyret. Ved å integrere de tre velkjente varemerkene Atlet, Nissan Forklift 

og TCM, er UniCarriers den perfekte blandingen av japansk kvalitet og teknologi, 

i kombinasjon med svensk design og ergonomi. UniCarriers representerer mer 

enn 65 års bransjeerfaring, en enestående global utstrekning og dyp forståelse 

for det lokale markedet.

       THE BEST
            OF



Endelig en truck som kan vedlikehold 

Vårt avanserte innebygde serviceangivelse tillater at føreren kan overvåke 

truckens status ved å trykke på en knapp. Ingen spesialverktøy eller 

datamaskiner kreves hvis trucken må fi kses. Dette forenkler også 

vedlikeholdet og bidrar til det høye servicenivået ved første besøk. Enkel service
identifi sering

Menneske og maskin i ett 

Alt er der for førerens komfort og sikkerhet. Ergonomi i verdensklassen 

inkluderer mekaniske hydraulikkspaker eller fi ngertippkontroll praktisk

plassert i armlenet sammen med kombinerte styre- og løftefunksjoner.

For en avslappet kjørestilling garanterer det synkroniserte styresystemet

at styreknoppen går tilbake til angitt posisjon før og etter svinging.
Ergonomisk design

Panoramasikt

Fri sikt i alle rettninger

Brede glassdører og panorama frontrute gir en fremragende

sikt i alle rettninger med hytte.

Maksimal driftstid fi nnes i deres DNA 

Våre motvektstrucker deler mange komponenter, er moduldesignet og er 

bygget på fl eksible tekniske plattformer. Dette betyr færre komponenter 

som bidrar til at 95 % av feil kan utbedres ved første besøk og en driftstid 

på 98 % for dine oppgaver. Modul Design
Concept

Alltid klar, alltid din

De PIN-kodebeskyttede personlige ytelsesinnstillingene inkluderer 

akselerasjon, bremsing, løfte-/tiltehastighet, regenerativ bremsing og 

topphastighet. Dette garanterer at føreren har tilgang til visse ytelsesfunksjoner 

basert på kjøreferdigheter, og hindrer også uautorisert bruk. Personlige 
innstillinger



Ratt med styresynkronisering gir 

en avslappet kjørestilling.

Triple Twin Mast gir utmerket 

sikt mellom sylindrene.

PIN-kodebeskyttede personlige 

innstillinger.

Innebygget serviceangivelse. 

Ingen spesialverktøy eller data 

kreves om det er nødvendig med

service eller reparasjon.

Sensitiv fi ngertippkontroll 

praktisk plassert i armlenet.



Risikoreduksjonssystem (RRS) 

gir forbedret førersikkerhet.





48V 3-hjuls TX3 er søsken til 

den høy effektive 4-hjuls TX4. 

Med sin kompakte konstruksjon 

og 3-hjuls konsept er TX3 

rask, lett å manøvrere og gir en 

svingradius i toppklassen. TX3 er 

tilgjengelig i en rekke varianter med 

løftekapasitet fra 1,25 til 2 tonn.

Riktig utøver for trange steder

TX3

Få det på din måte 

Innovative egenskaper som fi ngertippkontroll, synkronisert styresystem og

PIN-kode er kun noen få eksempler på vårt utstyr. For å tilpasse trucken

din ytterligere, kan du legge til unike alternativer som batteribytte system 

for raskt bytte, Pro-Vision mast, styrespaker for løfte- og tiltfunksjoner, og 

et bredt utvalg av ulike gaffeltilbehør

Ingen overraskelser,
bare presisjon 

Alt etter modell gir 3hjulin-

gene en svingradius mellom 

1,42 - 1,64 m. For økt fører

komfort og sikkerhet ved små 

bevegelser i hastighet under 3 

km/t vises styrehjulsposisjon

på displayet.

Den rette trucken for 
jobben

For å oppfylle dine spesifi kke krav

erTX3 tilgjengelig i syv modeller med 

ulike konfi gurasjoner og hytter. Du

kan velge mellom fi re ulike master 

for å optimalisere sikt og ytelse med 

løftehøyder opp til 7 meter.

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

Løftekapasitet (kg) 1250 1500 1500 1600 1750 1800 2000

Lastesenter (mm) 500 500 500 500 500 500 500

Truckbredde (mm) 1070 1070 1070 1090 1070 1120 1120

Svingradius (mm) 1420 1420 1525 1635 1525 1635 1635

Førervern høyde (mm) 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110

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

Trucklengde, uten gafl er (mm) 1785 1785 1890 2000 1895 2005 2005





TX4 er en kraftig 48V 4-hjuling med løftekapasitet fra 1,6 til 

2,0 tonn. Høy ytelse, fi re hjul og en kraftig konstruksjon gjør

TX4 til en kompakt og effektivt arbeidsverktøy for alle underlag.

Din kraft partner på alle underlag

TX4

En komfortabel
arbeidsplass 

De fi re hjulene og pivåopphengt 

bakaksling gir føreren komfort og

kjørestabilitet på ujevnt underlag.

Smarte deler for mindre 
vedlikehold 

Forbedret kontroll ved lav hastighet 

gjør at trucken responderer smidig

og riktig når det trykkes på gass 

pedalen. Det regenererende elsys-

temet er helt lukket for å holde ute 

skitt og støv. Dette garanterer høy 

bremseytelse, lengre serviceinterval-

ler og lavere vedlikeholdskostnader.

Med plass til 
førereffektivitet

Ergonomisk førerhytte og god

takhøyde gir føreren kjørekomfort

og arbeidseffektiviteten øker.

TX4 TX4-16 TX4-18 TX4-20

Løftekapasitet (kg) 1600 1800 2000

Lastesenter (mm) 500 500 500

Truckbredde (mm) 1090 1120 1120

Svingradius (mm) 1910 1910 1930

Førervern høyde (mm) 2110 2110 2110

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

Trucklengde, uten gafl er (mm) 2155 2160 2180



Topphastighet på 21 km/t gjør den nye 80V QX2 til en av de 

raskeste og mest effektive truckene – i alle kategorier. Dette 

øker produktiviteten, spesielt til jobber med lange avstander. 

Løftekapasiteten varierer fra 2 til 3 tonn.

Langdistanse sprinteren for smart 
fl eroppgavekjøring

QX2

Mer ytelse for mindre 
energi 

Den nyeste AC teknologien 

i motorer, kontroller og

energigjenvinningsfunksjoner

bidrar til enestående 

energieffektivitet i alle situasjoner.

Behovet for hastighet 

Høye kjørehastigheter gjør QX2 

til den perfekte langdistanse 

samarbeidspartneren. 

Topphastighet og akselerasjon 

kan personaliseres med PIN-

kodebeskyttede innstillinger for å

sikre ytelse på linje med førerens 

kjøreferdigheter.

I harmoni med føreren 

Med det praktisk plasserte 

armlenet med elektro-hydraulisk 

fi ngertippkontroll gjør at føreren 

enkelt kan styre trucken på en 

ergonomisk måte. Kombinert 

med kjøreegenskaper som i en 

personbil, gjør QX2 til en nytelse 

å kjøre.

Med sans for last

Høy ytelses QX2 leveres med 

løftekapasitet fra 2 til 3 tonn.

Takket være belastningssensor

er senkehastigheten konstant

uavhengig av vekten. Dette 

forbedrer sikkerhet for føreren, 

lasten og arbeidet.

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

Løftekapasitet (kg) 2000 2500 2500 3000 3000

Lastesenter (mm) 500 500 500 500 600

Truckbredde (mm) 1180 1180 1180 1250 1250

Svingradius (mm) 1990 1990 2140 2140 2140

Førervern høyde (mm) 2235 2235 2235 2235 2235

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

Trucklengde, uten gafl er (mm) 2340 2340 2485 2495 2495
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tøyene kan avvike noe fra dem i denne brosjyren. Spesifi kasjonene varierer i de ulike landene, avhengig av lokale markedsforhold. Vennligst kontakt din lokale forhandler for å garantere at det leverte kjøretøyet 

er i samsvar med dine forventninger. Alle verdier er fastsatt på grunnlag av standardvilkår og kan variere pga. motor- og systemtoleranser, truckens forhold og driftsforhold. 

Noe utstyr vist på bildet er valgfritt.

Reduser dine totale driftskostnader 
med UniCarriers.

Vi er enige. Prisen er alt. Eller for å være mer spesifi kke: dine 

totale driftskostnader (TCO). Det er derfor vi er opptatt av 

å redusere kostnadene og forbedre din materialhåndtering. 

Trucken og truckens ytelse spiller en viktig rolle, men for oss er 

det enda viktigere hvordan vi kan hjelpe deg med å optimere din 

lagerdrift, slik at du får best valuta for pengene. Som i det lange 

løp er det som skaper en vinner.

Alt handler 

om prisen. 

Men til 
hvilken pris?


