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Orderplockning 
på låga nivåer



Orderplockarens
nya arbetsplats
Orderplockning är den mest hektiska och mest kostsamma aktiviteten på lagret. 

Detta hade man i åtanke när man utvecklade O-serien: En helt ny truckserie som är 

framtagen av orderplockare för orderplockare.

Hur orderplockning från golvnivå eller från nivå 1 ser ut kan variera beroende 

på strukturen i själva plockningsprocessen. Därför är det viktigt att effektiviteten 

maximeras för att minimera kostnaderna.

O-serien kombinerar hög prestanda med en god ergonomi och säkerhet, vilket 

innebär att den totala kostnaden för ägandet blir lägre.

Fördelar för din verksamhet

• Ergonomi som gynnar föraren

• Låga underhållskostnader

• Minimal livslängdskostnad

• Ökad effektivitet

• Välj PRO för maxfart eller ECO-läge för energieffektivitet

Trucken

• AC motor för hastigheter upp 

till 13 km/h

• 2,5 tons Heavy-Duty version

• Li-ION teknologi, energieffektiv 

och säker

• Kraftfull acceleration

• Active Spin Reduction (ASR)

• Pin-kod inlogg (tillval)

Säkerhet

• Easy-access med 3D-insteg

• Ergonomiskt utformad platt-

form med stötdämpning och 

speciellt mönstrad golvmatta 

för bästa förarkomfort

• S3 – Stability Support System 

med Cornering Control

Fördelar

• Instant Launch och Boost-teknologin effektiviserar körtiden mellan 

plockstationerna

• Komfortabel och innovativ XControl-ratt

• Smidig truck för effektiv körning

• Servicetillgänglighet tack vare Easy-access

• Förstärkt kollisionsskydd och kraftig konstruktion





UniCarriers Plocktruck för låga nivåer är varje orderplockares och företags dröm. O-serien 

är en bra investering för din verksamhet; de är pålitliga och byggda för att minimera dina 

service- och underhållskostnader.

O-serien i ackordarbete

Bild 1- 2. Ergonomisk design
Ett antal väl genomtänkta designlösningar gör att 

orderplockningsprocessen blir snabb och fl exibel:

•  Lågt insteg, endast 123 mm, minskar belastningen på föraren vilket 

gör att arbetet utförs mer effektivt och med färre skador, vilket 

reducerar dina totala kostnader.

•  Plattform med det nya 3D-insteget innebär att föraren enkelt och 

säkert kan stiga på och av trucken.

•  Plattformens unika utformning med sin goda stötdämpning och 

speciellt mönstrade golvmatta ger ett bra fäste utan att föraren 

begränsas i sin rörlighet.

•  Det höj- och sänkbara sätet är enkelt att använda och avlastar benen 

under körning.

•  Den innovativa XControl-ratten kan greppas från fl era håll vilket ger 

föraren god ergonomi, särskilt vid körning bakåt, då föraren slipper 

överanstränga sin nacke.

Bild 3. Prestanda
Instant Launch gör det möjligt för föraren att köra iväg direkt efter att 

ha klivit på trucken, utan att behöva aktivera närvarosensorn.

Tack vare Boost-teknologin når trucken topphastighet snabbare.

Båda fartreglagen kan aktiveras samtidigt och på så sätt nå maxfart på 

några sekunder.

Trucken är byggd på ett robust chassi, samt utrustad med UniCarriers 

unika S3-säkerhetssystem och andra smarta säkerhetsfunktioner.

Till exempel:

•   Det avancerade styrsystemet anpassar kontinuerligt truckens 

egenskaper efter förarens behov. Detta gör hanteringen både 

säkrare, enklare och mer effektiv.

•  ASR – Active Spin Reduction, förbättrar säkerheten vid körning på 

ytor med låg friktion och minskar slitaget på drivhjulen.

• Personlig PIN-kod hindrar olovlig körning av trucken. (tillval)

Bild 4. Kraftfull
Alla O-seriens modeller är optimerade för att fungera i materialhantering 

med fl era arbetsskift. Den kraftfulla 2.6 kW AC motorn har en 

enastående prestanda. Självklart är batteribyte enkelt tack vare 

batterirullar av stål.

Li-ION batterier och laddare fi nns tillgängliga i olika kapaciteter 

beroende på vilken applikation du har. Li-ION batterier från UniCarriers 

är särskilt utformade för att ge maximal prestanda och säkerhet.

Med de energieffektiva Li-ION-batterierna behövs inga batteribyten eller 

underhåll. Ladda fullt på en timme eller gör en extra snabbladdning för 

att kunna arbeta 24/7: enkelt, säkert och effektivt.

Bild 5. Körvänlig
Den viktigaste delen på din truck är – föraren! O-serien ger föraren 

extra utrymme och fl era praktiska funktioner:

•  Med O-seriens komfortabla och breda plattform blir orderplockningen 

snabbare och mer ergonomisk. För att underlätta plockningen är 

ryggstödets höjd optimerat samtidigt som det är tillräckligt lågt för 

att förhindra att föraren slår i armbågarna.

•  Det korta chassit gör trucken lättmanövrerad.

•  Gaffelspetsarna är utformade för en enkel hantering och de längre 

gaffl arna är förstärkta.

Bild 6. Effektiv
Prestanda och ergonomi i kombination resulterar i en effektiv truck. 

Orderplockare kan arbeta snabbare med O-seriens plocktruckar, 

vilket betyder ökad produktivitet per arbetstimme.

OEP och OEH är utrustad med Ergolift vilket skapar en ergonomisk 

plockhöjd.

OLH- och OEH-modellerna är utrustade med förarlyft som möjliggör 

orderplockning från nivå 2, vilket också gör jobbet säkrare.

Bild 7 - 8. Praktisk
Ergolift och plattformslyft samt knappar för styrning när föraren går 

bredvid trucken är lätt åtkomliga. Två nödstoppsbrytare är placerade 

där för extra säkerhet. Trucken är servicevänlig tack vare lättåtkomliga 

komponenter. Service, truckunderhåll och byte av drivhjul kan göras 

utan problem.

Bild 9. Miljö
O-seriens modeller fungerar med full kapacitet under långa arbetspass 

med otaliga start, stopp och accelerationer. Lågplocktruckarna klarar 

de tuffaste miljöer. Med tillval för frysrum fungerar truckarna optimalt 

ända ner till -35°C.
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Din truck är viktig och dess funktion är viktigast av allt.

UniCarriers 360° är en komplett lösning för din materialhantering som omfattar 

service, fl eet information, hälsa & säkerhet, utbildning, logistikverktyg, utrustning 

och fi nansiering.

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







XControl

Det är detaljerna 
som gör det
• Fasat och brett 3D-insteg

• Låg instegshöjd (från 123 mm)

• Extra rymlig plattform

• Optimerat ryggstöd för smidig genomgång

• Plattformens unika utformning med dämpning och speciellt 

mönstrad golvmatta, ger bra fotfäste utan att föraren begränsas i 

sin rörlighet.

• Instant Launch-teknologin – ger föraren en snabb start varje gång.

• Boost Effect – för snabb acceleration

• Snabb och enkel justering av gaffel och plattformshöjd för en 

bekväm arbetsställning

• Skyddskåpa i plåt för enkel åtkomst till batteriet.

• Robust chassi med förstärkt stötdämpare

• Ergonomi, design och teknik, minimerar livscykelkostnaderna (LCC)

XControl-ratten 

O-seriens innovativa XControl-ratt är framtagen 

för att ge föraren rörelsefrihet. Funktioner såsom 

fartreglage, lyft/sänk av gaffl ar- och plattformslyft 

är placerade på rattens båda sidor och kan enkelt 

manövreras från fl era håll. Ratten kan också greppas 

på ovansidan vilket ger en bra överblick bakom 

trucken vid backning och på så sätt slipper föraren 

överanstränga sin nacke. XControl-ratten är dämpad 

för att absorbera stötar och vibrationer vilket gör 

körningen bekväm även under långa arbetsskift. 

Trucken kan även köras med hjälp av reglage som är 

placerade på sidan av trucken så att föraren kan gå 

bredvid och plocka gods.

QControl (Queue Control):
Styrningen är 100° åt båda håll, vilket underlättar i trånga gångar och utrymmen. När du vrider 

ratten fullt ut, backar trucken från hinder framför trucken.



Tekniska 
lösningar
Li-ION teknologi

Med specialdesignade Li-ION 

behövs inget batteribyte eller 

underhåll. Ladda batteriet under 

pauser och kör dygnet runt. 

Säkert, rent och upp till 30% mer 

energieffektivt.

S3 – Stability 
Support System
Säkerhetssystemet (S3) hjälper 

föraren att undvika farliga 

situationer genom att automatiskt 

reducera hastigheten i kurvor. S3 

ger en säkrare, jämnare och mer 

energisparande körning.

PRO/ECO läget
De två inställningarna möjliggör att 

du kan välja maxfart för snabbast 

möjliga orderplock i PRO-läget, 

eller ECO-läget när du vill ha en 

snabb truck som är energieffektiv 

och förlänger driftstiden på en enda 

laddning.



OLP 
200–250

OLH 
200–250

OEP 120 OEH 120

OSP 200 OSH 200

00 250

Trucköversikt

UniCarriers låglyftande plocktruckar är designade med en komponentgemenskap 

vilket håller nere dina service- och driftkostnader och säkerställer maximal 

tillgänglighet. Designa din egen lågplocktruck för plockning från golv till andranivå, 

för att möta dina specifi ka behov.

Låglyftande gaffl ar

Fast plattform

2.0 eller 2.5 ton

Låglyftande gaffl ar

Förarlyftande plattform

2.0 eller 2.5 ton

Ergolift

Fast plattform

1.2 ton

Saxlyft

Fast plattform

2.0 ton

Ergolift

Förarlyftande plattform

1.2 ton

Saxlyft

Förarlyftande plattform

2.0 ton



Passar alla verksamheter

Multidisplay

med all information 

du behöver

Varningsljus, utrust-

ningsskena och Blue 

lamp

Skyddsräcke och 
inkluderat fotsteg 
fram och bak
För en hög säkerhet 

vid orderplockning 

på högre höjder

Främre förvaringsut-

rymmen och fällbart 

förarsäte

Kraftig stötdämpare

Avlastningshylla 
och 1 200 mm 
Ergolift
För bättre ergonomi 

för orderplockning 

på andranivån



UNICARRIERS CORPORATION

Minska dina totala driftkostnader med
UniCarriers

Vi håller med. Priset är allt. Eller för att vara mer specifi k: 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.

UniCarriers Corporation förbehåller sig rätten att utan varsel ändra färgerna, utrustningen eller specifi kationerna som anges i denna broschyr, samt att avveckla enskilda modeller. Färgen på de levererade fordonen 

kan variera något från färgerna i denna broschyr. Specifi kationerna 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.

Allt handlar 

om priset.

Men vilket 
pris?

unicarrierseurope.com/sv


