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Brug diesel / gas-drevet UniCarriers kontravægttruck

En højpræcisions 
til din tjeneste



Kraftfuld, pålidelig og meget effektiv. Tilføj overlegen 

ergonomi og lave livscyklusomkostninger, og du får 

en ide om, hvad UniCarriers kontravægttrucks med 

forbrændingsmotorer er. Disse alsidige trucks er 

designet til at sikre produktiviteten i dine mest krævende 

materialehåndteringsopgaver. De kan fås i mange 

konfi gurationer og med en bred vifte af brugertilpassede 

funktioner. Vores kontravægttrucks kan klare al slags 

arbejde – hele vejen og hver dag.

arbejdshest 

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



Ergonomisk design

Indbygget service
identifi kation

Modulært 
designkoncept

Panoramaudsyn

Problemfrit ejerskab med indbygget 
serviceidentifi kation-teknologi

Truckens computer maksimerer oppetid med et indbygget problemløsningssy-

stem, der gør service nemmere. Computeren viser alarmkoder, fejlmeddelelser 

og tillader forskellige indstillinger. Der skal ikke bruges specialværktøj eller 

computere til at reparere trucken, hvilket forkorter reparationstiden.

Delte komponenter for maksimal oppetid

Vores kontravægttrucks er produceret efter UniCarriers modulære

designkoncept ved kun at anvende et begrænset antal komponenter. 

Dette giver sikkerhed og maksimal oppetid.

Kabinekomfort under alle forhold 

Den velisolerede kabine, som kan tilvælges, giver både komfort og sikkerhed. 

Brede glasdøre og en panorama frontrude giver et enestående godt udsyn i

alle retninger.

Avanceret ergonomi for forbedret ydeevne

En rummelig kabine med justerbart sæde og rat med hukommelseslås 

og praktisk indstillet armlæn med elektro-hydrauliske fi ngerspidsbetjente 

controllere giver føreren en bekvem og ergonomisk arbejdsstilling. Dette, 

sammen med køreegenskaber, der ligner kørsel i bilen, gør kørslen i din 

kontravægttruck til en fornøjelse.



UniCarriers truck-computer 

med adgang via PIN-kode 

giver tidsbesparende on-board 

servicediagnostik og forhindrer 

uautoriseret brug.

Justerbart rat med 

hukommelseslås gør det nemt at 

fi nde den perfekte kørestilling.

De trykfølsomme 

fi ngerspidsbetjente controllere er 

bekvemt placeret i armlænet.

Førersædet tilbydes med 

forskellige niveauer for multi-

justerbar affjedring sammen med 

sikkerhedssele.

Pro-Vision mast-design for bedre 

udsyn fremad (DX).







Ved hjælp af avanceret motorteknologi opfylder de forbrændingsmotorer, 

der anvendes i vores kontravægttrucks - gas eller diesel - høje miljøstandarder. 

Fremragende ydeevne, imponerende brændstoføkonomi og en servicevenlig 

konstruktion øger yderligere produktiviteten og giver lave livscyklusomkostninger.

Verdensførende motorteknologi 

Den ultra-rene gas-motor sikrer lavt brændstofforbrug og ekstremt 

lave emissionsniveauer uden at gå på kompromis med ydeevnen. 

Den er tillige udstyret med et avanceret motorstyringssystem med 

trevejs katalysator og lukket kredsløb. 

Robust dieselmotor 

De fi recylindrede dieselmotorer med dokumenteret høj pålidelighed 

er yderst brændstoføkonomiske og giver samtidig   lave emissioner. 

De opfylder strenge miljøkrav. Robust teknologi sikrer lave 

vedligeholdelsesomkostninger. Hurtig opvarmning gør, at motoren 

er nem at starte. Et dieselpartikelfi lter (DPF) er standard i 

GX-serien.

Knap til hastighedskontrol 

Ydeevne forbundet med hastighedskrav eller operatørens 

færdigheder kan optimeres ved hjælp af indstillinger for 

hastighedskontrol.

Knap til ECO-kørsel 

Med et enkelt tryk på ECO-kørselsknappen reduceres 

brændstofforbruget med op til 18 %, støjniveauet reduceres, og 

forbedrer samtidig førerkomforten.
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Lastning, losning, transport og stabling: den solide og 

komfortable DX har det der skal til for at klare opgaven, 

herunder belastninger på op til 1,5 – 3,2 ton. DX kan 

fås med en robust diesel eller moderne gas motor. De 

miljøvenlige motorer leverer den højeste effektivitet med 

lavt brændstofforbrug. Et udvalg af seks modeller med 

forskellige konfi gurationer og indstillinger gør DX til den 

rigtige truck til jobbet - altid.

Din alsidige arbejdskammerat

DX
Model (Diesel/LPG) DX-15 DX-18 DX-20 DX-25 DX-30 DX-32

Løftekapacitet/nominel, kg 1.500 1.750 2.000 2.500 3.000 3.200

Belastningstyngdepunkt, afstand, mm 500 500 500 500 500 500

Truckbredde, mm 1.080 1.080 1.155 1.155 1.230 1.230

Venderadius, mm 1.970 2.000 2.190 2.250 2.390 2.390

Højde på sikkerhedstag, mm 2.115 2.115 2.130 2.130 2.155 2.155

Længde til gaffelfront, mm 2.260 2.300 2.530 2.605 2.770 2.770

En fornøjelse at køre, en
oplevelse at håndtere 

DX's køreegenskaber er udviklet 

til at være både stram og direkte - 

føreren har altid en følelse af kontrol

og komfort. Cushioned Stability

Control (CSC)-systemet forbedrer 

sidestabilitet i sving.

Svævende førerplatform
for bedre komfort

Førerplatformen er fastgjort til

chassiset via et patenteret fi re-

punkts støddæmpersystem. Dette 

øger kørekomforten ved effektivt

at reducere stød, vibrationer og 

støj, og bidrager samtidig til højere 

produktivitet.

Få det, som du vil have

Innovative funktioner som fi nger-

spidsbetjente controllere, et multi-

funktionelt LCD-display og PIN-

kodning leveres som standard - for

blot at nævne nogle få eksempler

på standardudstyr udover det sæd-

vanlige. Og for yderligere at tilpasse

din truck, kan du tilføje unikke

muligheder, såsom en velisoleret

kabine, en Pro-Vision triplex mast,

en støddæmper for håndtering af 

skrøbelige varer, joystick til løfte- og

tiltfunktioner, og en bred vifte af for-

skellige gafl er og hydraulisk udstyr.

Innovativ Pro-Vision 
triplex mast-design

Smart teknologi bruger to fuld-

friløfts cylindere placeret på siden 

af masten stedet for én, hvilket 

forbedrer styring af last, giver 

bedre udsyn fremad, og letter

håndtering i lukkede rum.



Vores GX kontravægttruck er robust 

og solid og designet til hårdt arbejde 

under de mest vanskelige forhold. 

GX er en komfortabel, heavy-duty 

truck til belastninger på op til 3,5–

5,0 ton med indlysende operationel 

styrke og en forbrændingsmotor i 

verdensklasse – diesel eller gas.

Når det bliver hårdt

GX
Model (Diesel/gas) GX-40 GX-40H GX-45 GX-50

Løftekapacitet/nominel, kg 4.000 (3.500) 4.000 4.500 5.000

Belastningstyngdepunkt, 
afstand, mm

500 (600) 600 600 600

Truckbredde, mm 1.490 1.490 1.490 1.490

Venderadius, mm 2.720 2.750 2.800 2.935

Højde på sikkerhedstag, mm 2.250 2.250 2.250 2.250

Længde til gaffelfront, mm 3.095 3.130 3.210 3.340

Robust og nem at servicere

Det robuste og kraftfulde design sikrer en problemfri levetid og lave 

vedligeholdelsesomkostninger. Og når det er nødvendigt, så er trucken 

let at servicere ved hjælp af det integrerede diagnosesystem for hurtig

fejlfi nding plus en servicevenlig konstruktion, herunder et top-panel,

der åbner hele 90 grader. Foruden lave livscyklusomkostninger er 

oppetiden stærkt forbedret gennem reducering af udskiftningsfrekvens 

for komponenter og væsker.

Med plads til produktivitet

GX vil tjene dig lydløst og næsten vibrationsfrit. Føreren kan nyde en

arbejdsplads, med let indstigning, ergonomisk designet, og som har 

fremragende udsyn hele vejen rundt. Den rummelige kabine giver 

rigelig plads til operatørens ben, arme og hoved, selv når han eller hun 

er iført en sikkerhedshjelm. Justerbart sæde og rat gør det let at fi nde

den perfekte køreposition for afslappet, effektivt arbejde under hele

arbejdsdagen.

Synkronisering af rat for 
komfortabel styring

For at give en afslappet kørestilling

holder rat-synkroniseringen

styreknoppen i en behagelig og 

angiven position, når du kører lige ud,

før og efter en drejning.
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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


