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En serie med låglyftande truckar för

höga  
produktivitetskrav



En serie med låglyftande truckar för

Din truck är viktig och dess funktion är viktigast av allt.

Det är därför UniCarriers 360° är en komplett lösning för din materialhantering som 
omfattar service, fleet information, hälsa & säkerhet, utbildning, logistikverktyg, 
utrustning och finansiering.

Vi vet hur du ska optimera din verksamhet och göra skillnad.

höga  
produktivitetskrav

Hantera din last på pall med kraft och enkelhet. Hela vägen, från verkstadsgolvet 
till tunga industrimiljöer, finns det en truck från UniCarriers som är konstruerad för 
dina behov. Du kan enkelt skapa en truckflotta som kommer att säkra din hantering 
och därmed din verksamhet. Och med avancerad teknik och ergonomi kommer vår 
serie med låglyftare att få jobbet gjort i alla situationer. Dessutom maximerar den 
smarta modulkonstruktionen med färre komponenter tillgängligheten och bidrar till 
låga livscykelkostnader.



Kompakt och robust med hög lyfthöjd

Mångsidig och ergonomisk

MDW

MDE

Modeller MDW160 MDW180 MDW200

Lyftkapacitet, kg 1 600 1 800 2 000

Tyngdpunktsavstånd, mm 600 600 600

Truckbredd, mm 720 720 720

Modeller MDE200

Lyftkapacitet, kg 2 000/700

Tyngdpunktsavstånd, mm 600

Truckbredd, mm 720



Batteribytesvagn för 
snabba batteribyten 
(MDW180 och 
MDW200)

Viktiga fördelar

•  Damm- och vattenskyddat underrede som minskar 
slitage.

•  Den robusta konstruktionen erbjuder hållbara 
arbetsförhållanden även utomhus.

•  Oljefylld, försluten transmission som är stötsäker, tyst och 
kräver lite underhåll.

•  Högeffektivt elsystem med förslutna komponenter för 
maximal användning – även i fuktiga förhållanden.

•  Robusta svetsade gafflar med rundade spetsar gör att 
pallastningen kan utföras extra smidigt.

•  Med en marknadsledande lyfthöjd på 135 mm kan man 
lätt hantera trucken på branta ramper och lastbryggor, 
även med skadade pallar.

•  Hög stabilitet uppnås genom två fjädrande länkhjul vid 
sidan av drivhjulet tillsammans med lasthjulen.

•  Batteriutrymme anpassat för både DIN- och BS-batterier 
med olika kapaciteter. Maximal kompatibilitet med 
användarens utrustning och behov.

•  Välj mellan två effektlägen via nyckelstart – bidrar till högre 
säkerhet, lägre energiförbrukning och högre produktivitet.

Tillval

•  Alternativ av olika driv- och lasthjul för olika miljöer.
•  Klätterhjul.
•  Flera val av gaffelstorlekar.
•  Kylrumsutförande (Klass III, –35°C).
•  Laststöd.
•  LED arbetsbelysning.
•  Multidisplay med timmätare.
•  Utrustningsskena för tillbehör.
•  Enkla lasthjul (standard på MDW160).



PLF
Dess unika dämpnings- och drivsystem gör den här motordrivna 
palltrucken till den effektivaste och mest ergonomiska modellen på 
lastkajen.

PLF200 PLF250

Kapacitet, kg 2 000 2 500

Uppfällbar plattform ✔ ✔

Fällbara sidogrindar ✔ ✔

Mini, junior- eller seniorchassi ✔ ✔

TDS-koncept ✔ ✔

Lång styrarm (mekanisk styrning) ✔ ✔

Servostyrning º º

UniCarriers låglyftare byggs med en gemensam komponentstrategi för att hålla nere servicekostnaderna och 
den totala ägandekostnaden samt för att säkerställa maximal tillgänglighetstid. PLF/PLR/PLS har ett extra 
kraftigt chassi med integrerad stötfångare och finns i tre olika storlekar: Mini, Junior och Senior för att passa dina 
batterikapacitetskrav (både Li-ION och blysyra). Gaffelns lyfthöjd är 220 mm, vilket är särskilt viktigt på ramper 
och lastkajer.



PLR 

PLS

Modell med insteg bakifrån med elektriskt dämpad plattform för intensiv 
lastning/lossning.

Modell med insteg från sidorna med elektriskt justerbar dämpad plattform 
för olika tillämpningar och orderplockning där förarsäkerheten är viktig.

PLR200 PLR250

Kapacitet, kg 2 000 2 500

Skyddad förarplattform,  
insteg bakifrån ✔ ✔

Mini, junior- eller seniorchassi ✔ ✔

TDS-koncept ✔ ✔

Servostyrning ✔ ✔

Kort styrarm ✔ ✔

E-Controlstyrarm º º

PLS200 PLS250

Kapacitet, kg 2 000 2 500

Skyddad förarplattform,  
insteg från sidorna ✔ ✔

Mini, junior- eller seniorchassi ✔ ✔

TDS-koncept ✔ ✔

Servostyrning ✔ ✔

E-Controlstyrarm ✔ ✔



Säkerhet 

•  Plattform med utmärkt förarskydd 
med justerbart dämpningssystem

•  Stabilitetsstödsystem med 
kurvtagningskontroll

• Active Spin Reduction (ASR)
•  Säkerhetsbrytare - fotskydd  

(endast på PLR)
• Unikt drivhjulsgrepp

Batteribytesmöjligheter

PLF/PLR/PLS levereras med 
utlyftbart batteri som standard. 
Batterier på rullar är tillval för 
snabba och enkla batteribyten vid 
flerskiftsanvändning.

Utmärkt ergonomi för förarkomfort

Den fällbara plattformen är väldämpad för att ge hög komfortnivå för föraren. 
I standardutförandet ingår sidogrindarna som går snabbt och enkelt att fälla 
upp för ökad körhastighet och säkerhet. Skyddad förarplattform med insteg 
från sidan eller bakifrån är dämpad. Anpassad dämpning efter förarens vikt 
finns som tillval.

Unikt TDS-koncept

Lastning och lossning är de mest krävande applikationerna för truck och 
förare. Krav som maximal drivkraft, dämpning och stabilitet (TDS) är normalt 
sett inte enkla att kombinera, men vårt nya TDS-koncept ger utmärkt drivkraft 
även under våta förhållanden. Utöver detta erbjuder trucken dessutom utmärkt 
dämpning vid körning på ojämna underlag och hög stabilitet i kurvor, till och 
med vid hög belastning. Det blev möjligt att lösa dessa svåra utmaningar 
genom gedigen kunskap av applikationerna och utveckling av ny avancerad 
teknik.



Power steering

Alla tre modeller är utrustade med dämpade plattformar som standard. PLR och PLS finns också med tillvalet justerbar 
plattformsdämpning så att föraren kan anpassa dämpningens hårdhet enligt sina önskemål.

Servostyrning Mekanisk styrning E-Controlstyrning (inklusive servo)



Underlättar truckförarens arbete

Funktioner och tillval för mer 
effektiv hantering

Ergonomisk manöverarm och optimerade styralternativ

PL-seriens låglyftare har ett robust och extra kraftigt manöverarmshuvud som tar 
ergonomin till nya nivåer. Det vinklade handtaget, gasreglage, handutrymme och 
signalknapparna är optimerade. Detta gör att styrningen och reglagen är enkla 
att nå och använda för ökad säkerhet och manövreringsförmåga. Givetvis är det 
IP 65-skyddat för utmärkt hållbarhet i tuffa förhållanden. Tre olika styralternativ 
är tillgängliga beroende på truckmodell: mekanisk styrning, servostyrning och 
E-Controlstyrning, alla utformade för en optimerad förarposition.

Utrustningsskena för olika tillbehör, t.ex. 
skrivskiva, arbetsbelysning.

LED-arbetsbelysning vid körning i dunkla 
ljusförhållanden.

Flerfunktionsfack för exempelvis 
plastfilmsrullar.

Fotskydd - stoppar trucken automatiskt när 
föraren bryter ljussensorn.

Multidisplay – avancerad grafisk display med 
knappsats gör att föraren kan interagera med 
trucken.

Märkning på gafflar för att säkerställa korrekt 
placering av pallar vid långsideshantering.



Optimerad prestanda

Genom XLL:s högpresterande 
växelströmsmotor och en hög 
körhastighet – lastad eller olastad 
– garanteras en snabb hantering. 
UniCarriers stabilitetssystem S3 ger 
ökad säkerhetsprestanda genom 
automatiskt kontrollerad hastighet 
vid manövrering.

Mångsidig transportör

ERGO ALL har en ergonomisk 
position för den stående föraren 
med utmärkt sikt runtom – 
din perfekta partner för långa 
hanteringscykler och flöden 
med tungt gods. Den kompakta 
designen gör den idealisk för 
trånga utrymmen.

Bekväm och snabb

ERGO XLL

Snabb, kompakt och tålig

ERGO ALL
Modeller ERGO ALL 200 ALL 300

Lyftkapacitet kg 2 000 3 000

Tyngdpunktsavstånd mm 600 600

Truckbredd mm 940 940

Modeller ERGO XLL 200 XLL 300

Lyftkapacitet kg 2 000 3 000

Tyngdpunktsavstånd mm 600 600

Truckbredd mm 1 010 1 010

Säkerhet och ergonomi för produktivitet

Föraren är skyddad i trucken för bästa säkerhet. Förarutrymmet är rymligt och 
har en ratt som är inställbar i både sid- och höjdled samt ett inställbart armstöd 
för höger arm. Låg steghöjd in i trucken och ett flytande golv gör det lättare för 
föraren att arbeta effektivt under hela skiftet.

Sittande bekvämlighet och effektivitet

ERGO XLL är designad för intensiva, tunga verksamheter och är en bekväm 
sittstaplare för alla slags laster. UniCarriers unika miniratt med flytande armstöd 
minskar påfrestningen på rygg, axlar och nacke. Det helt inställbara armstödet, 
sätet och golvet gör det lätt att hitta en perfekt körställning.



MITSUBISHI LOGISNEXT EUROPE

Minska dina totala driftkostnader med
UniCarriers

Vi håller med. Priset är allt. Eller för att vara mer specifik: dina 
totala driftskostnader (TCO). Det är därför vi är så fokuserade 
på att sänka dina kostnader och förbättra din materialhantering. 
Trucken och dess prestanda spelar en viktig roll, men vi lägger 
ännu större vikt vid hur vi kan hjälpa dig att optimera din 
lagerverksamhet för att ge dig mest värde för pengarna.
Så kan vi göra dig till en vinnare i det långa loppet.

Allt handlar  

om priset.

Men vilket  
pris?

Mitsubishi Logisnext Europe förbehåller sig rätten att utan varsel ändra färgerna, utrustningen eller specifikationerna som anges i denna broschyr, samt att avveckla enskilda modeller. Färgen på de levererade 
fordonen kan variera något från färgerna i denna broschyr. Specifikationerna för olika länder varierar beroende på lokala marknadsförhållanden. Vänligen rådgör med din lokala återförsäljare för att säkerställa att 
fordonet som levereras överensstämmer med dina förväntningar. Alla värden bestäms utifrån standardförhållanden och de kan variera beroende på motor- och systemtoleranser, truckens skick och driftförhållanden. 
En del utrustningen som visas på bilderna är tillval.

MITSUBISHI LOGISNEXT EUROPE

unicarrierseurope.com/sv


