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Ansett UniCarriers diesel- / gassdrevne motvektstrucker 

Arbeidsverktøy me
din tjeneste



Kraftig, pålitelig og høy effektiv. Legg så til enestående 

ergonomi og lave livstidskostnader, så har du UniCarriers 

serie av motvektstrucker med forbrenningsmotor. 

Disse allsidige truckene er designet for å gi maksimal 

produktivitet i de tøffeste materialhåndteringsoppgavene. 

Tilgjengelige i mange konfi gurasjoner og med et 

stort utvalg av kundetilpasset tilleggsutstyr. Våre 

motvektstrucker er de rette for jobben – fullt ut, hver dag.

d høy presisjon til

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



Ergonomisk design

Enkel service
diagnotisering

Modul Design
Concept

Fri sikt alle veier

Problemfritt eierskap med innebygget teknologi 
for service på trucken

Trucken har et innebygget feilsøkingssystem for å gi maksimal tilgjengelighet 

og forenkler servicen. Den viser alarmkoder, feilmeldinger og kan stilles inn på 

ulike nivå. Ingen spesialverktøy eller datamaskin kreves for å fi kse trucken, noe

som forkorter reparasjonstiden.

Felles komponenter for maksimal driftstid 

Våre motvektstrucker er bygget med UniCarriers Modul Design Concept – ved

kun å måtte bruke et begrenset antall komponenter.

Hyttekomfort under alle forhold

Det godt isolerte førerhuset som fi nnes som ekstrautstyr, øker både komfort

og sikkerhet. Brede glassdører og panorama frontrute gir en fremragende sikt 

i alle retninger.

Avansert ergonomi som gir forbedret ytelse

En romslig hytte med justerbart sete, ratt med styresynkronisering samt et

praktisk plassert armlene med Elektro-hydraulisk fi ngertippkontroll gir føreren 

en behagelig og ergonomisk arbeidsstilling med full kontroll over trucken. 

Dette kombinert med kjøreegenskapene som ligner på en bil, gjør 

vår motvektstruck til en nytelse å kjøre.



UniCarriers truckdata 

med PIN-kodeinnlogging 

gir tidsbesparende 

servicediagnose og forhindrer 

uvedkommende tilgang.

Pro-Vision mastekonstruksjon

for utmerket sikt fremover (DX).

Justerbart ratt med minnelås 

gjør det lett å fi nne den perfekte 

kjørestillingen.

Fingertippkontroll

praktisk plassert i armlene.

Førerstol alternativer med ulike 

nivåer av innstillbar fjæring samt 

sikkerhetsbelte.







Ved bruk av avansert motorteknologi oppfyller forbrenningsmotorene som 

brukes i våre motvektstrucker - diesel eller gass - høyt stilte miljøkrav. Gjennom

utmerket ytelse, imponerende drivstoffeffektivitet og servicevennlig tilgang hever

produktiviteten ytterligere og livstidskostnadene blir lavere.

Verdensledende gass-motorteknologi 

Lavt drivstofforbruk og ekstremt lave utslipp uten at det 

påvirker ytelsen. Den ultrarene gassmotoren har et avansert 

motorstyresystem med treveis katalysator og closed loop-

system. For at det skal gå lett å håndtere gass ved tankbytte kan 

fl askeholderen felles ned og belastningskader på ryggen reduseres.

Kraftig dieselmotor 

De fi resylindrede dieselmotorene med påvist høye nivåer av 

pålitelighet, er ekstremt drivstoffeffektive og har i tillegg lave utslipp. 

Oppfyller strenge miljøkrav. Robust teknologi garanterer lave 

vedlikeholdskostnader. Rask forvarming gjør motoren lettstartet. 

Et dieselpartikkelfi lter (DPF) er standard i GX-serien.

Hastighetskontroll 

Med hastighetsinnstillingene kan truckens ytelse optimaliseres med 

hensyn til hastighetskontroll og kjøreferdighet.

ECO-kontroll 

Kun et enkelt trykk på knappen for ECO-kjøring reduseres 

drivstofforbruket med opp til 18 %, betraktelig lavere støynivå 

og bedre førerkomfort.
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Lasting, lossing, transport og stable: Den slitesterke 

og komfortable DX har det som behøves for å utføre 

jobben med last opp til 1,5 – 3,2 tonn. DX fi nnes med 

robust dieselmotor eller toppmoderne gassmotor. Gir høy 

effektivitet med lavt drivstofforbruk og mer miljøvennlig. 

Modellserien omfatter seks ulike konfi gurasjoner og gjør 

DX-serien til den rette trucken for jobben – når som helst.

Din allsidige arbeidskollega

DX
Modell (diesel/gass) DX-15 DX-18 DX-20 DX-25 DX-30 DX-32

Løftekapasitet (kg) 1500 1750 2000 2500 3000 3200

Lastesenter (mm) 500 500 500 500 500 500

Truckbredde (mm) 1080 1080 1155 1155 1230 1230

Svingradius (mm) 1970 2000 2190 2250 2390 2390

Førervernhøyde (mm) 2115 2115 2130 2130 2155 2155

Trucklengde, uten gafl er (mm) 2260 2300 2530 2605 2770 2770

En nytelse å kjøre, en 
opplevelse å håndtere

Kjøreegenskapene til DX 

er utviklet for å være stille, 

kompakt og direkte – føreren 

har alltid en følelsen av kontroll 

og komfort. Systemet Cushion

Stability Control (CSC) forbedrer 

sidestabiliteten under svinging.

Flytende førerplattform for 
komfort

Førerplattformen er festet til

chassiet via et patentert fi repunkts

støtdempende system, og er et 

ytterligere bidrag til produktivitet.

Dette forbedrer kjørekomforten

ved effektivt å redusere støt,

vibrasjoner og støy.

Gjør det på din måte

Innovative funksjoner som fi nger-

tippkontroll, et multifunksjonelt

LCD-display og PIN-kode fi nnes

som standard – bare for å nevne 

noen få eksempler på standard-

utstyr utover det vanlige. Du kan 

tilpasse trucken ytterligere med

alternativer som et godt isolert

hytte, Pro-Vision triplex mast,

lastedemper system for håndtering 

av ømtålig gods, smidig styrespaker 

for løfte- og tiltfunksjoner og et 

bredt utvalg av ulike gafl er og 

tilbehør.

Innovativ Pro-Vision 
triplex mastkonstruksjon

Den smarte teknologien bruker 

to friløft sylindere plassert inntil

masten i stedet for en sentrert

i midten, noe som gir forbedret 

lastekontroll, bedre sikt fremover 

og lettere håndtering

på trange steder.



Robust og solid. Vår GX 

motvektstruck er designet for hardt 

arbeid i de tøffeste forhold. 

GX er en komfortabel heavy-duty 

truck for last opp til 3,5 – 5,0 tonn, 

med tydelig operasjonell styrke og 

en førsteklasses forbrenningsmotor 

– diesel eller LPG.

Når tøffe oppgaver venter

GX
Modell (diesel/gass) GX-35 GX-40H GX-45 GX-50

Løftekapasitet (kg) 4000 (3500) 4000 4500 5000

Lastesenter (mm) 500 (600) 600 600 600

Truckbredde (mm) 1490 1490 1490 1490

Svingradius (mm) 2720 2750 2800 2935

Førervernhøyde(mm) 2250 2250 2250 2250

Trucklengde, uten gafl er (mm) 3095 3130 3210 3340

Robust og servicevennlig

Den robuste og kraftfulle designet garanterer et problemfritt arbeidsliv og

lave vedlikeholdskostnader. Ved behov er trucken enkel å vedlikeholde 

med bruk av det integrerte diagnosesystemet som raskt søker opp 

feil, i tillegg til en servicevennlig konstruksjon med et motordeksel som 

kan åpnes 90 grader. I tillegg til de lave livstidskostnadene er driftstiden 

betraktelig forbedret ved lengere intervaller for utskifting av komponenter

og væsker.

Med plass for produktivitet 

GX er stillegående og nesten uten vibrasjoner. Føreren kan glede seg

over en lett tilgjengelig og veldesignet arbeidsplass med utmerket 

panoramautsikt. Den romslige hytta har god plass til førerens ben, armer

og hode, også hvis føreren har på seg vernehjelm. Justerbart sete og 

ratt gjør det enkelt å fi nne den perfekte kjørestillingen for et avslappet og

effektivt arbeidsskift.

Styresynkronisering

For en avslappet kjørestilling holder

det synkroniserte styresystemet

styreknoppen i en komfortabel 

og angitt posisjon ved kjøring rett

fremover, før og etter at du har svingt.
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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?


