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Den første elektriske gaffeltruck, 
der udmærker sig med tre E’er

OPLEV

DEN HELT NYE
TX-GENERATION



    Lavere energiforbrug…

Den nye TX-serie er nummer 1 i sin klasse for energiforbrug, 

med forbrug så lavt som 4,2 kWt/t (VDI 2198 60 cyklusser).

    Fremragende ergonomi…

Takket være vores ProVision-koncept med det unikke 

gennemsigtige frontpanel, har føreren et fremragende udsyn 

i alle retninger, hvilket garanterer en sikker håndtering af 

gods på gafl erne. Den lave trinhøjde giver ubesværet ind- &  

udstigning og sammen med det brede fl ade gulv reduceres 

risikoen for slidskader (repetitive strain injuries, RSI).

    Større effektivitet under håndtering…

Effektiviteten under håndtering drejer sig ikke kun om ydeevnen. 

Ergonomi, synlighed og funktionsdygtighed spiller også en 

stor rolle. Vores brancheførende sikkerhedssystemer hjælper 

førerne med at øge ydeevnen og produktiviteten, og nedsætter 

håndteringsomkostningerne.

…end nogen anden truck i klassen!

Den nye TX-generation:



 ProVision
      Concept

Den helt nye TX-serie tilbyder en unik kundehåndteringseffektivitet, takket være vores 

mange egenskaber, som er førende for klassen. Vores unikke ProVision-koncept 

øger den sikre håndtering under funktion og produktiviteten. Da vores kunder anser 

sikkerheden for at være det primære fokus, tilbyder vi hele sikkerhedspakken som 

standard.

Større 
håndteringseffektivitet
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Ydeevnen ved løft, 

hældninger og fl ytnin-

ger kontrolleres auto-

matisk med belast-

ningen, løftehøjden 

og hældningsvinklen, 

så føreren kan foku-

sere på effektivitet.

Lave trin til indgang/

udgang, de bedste 

i klassen, reducerer 

risikoen for slidska-

der (repetitive strain 

injuries, RSI).

Feedback 

fra styringen 

for en intuitiv 

køreoplevelse.

Batterierne udskiftes 

let med en palleløfter 

eller som tilvalg med 

batteri på rullebane.

Tjekliste før funktion 

og overbelastnings-

alarm ombord.

En interaktiv truck 

med en indikator for 

sikker funktion.

Fuldautomatisk par-

keringsbremse med 

anti-tilbagerulnings-

funktion.

En intelligent truck, 

der sikrer en effektiv 

funktion.

Bremselysene 

aktiveres, når farten 

sænkes.

En sikker truck til 

jeres arbejdsområde.

Førerhus, der er det 

bedste i klassen.

Garanteret komfort 

for alle førere.



ProVision-koncept: 

lavt, gennemsigtigt 

instrumentpanel.

Vores ProVision-

koncept er et sæt af 

funktioner, der giver 

føreren et perfekt 

udsyn, der er den 

bedste i klassen.

Fingertip betjeningen 

der nemt kontrolleres 

med fi ngerspidserne, 

inkluderer også et 

sikkerhedsgreb.

Sikkerhed i de 

mindste detaljer.

Udsynet gennem 

masten, er den 

bedste i klassen.

Ny Triplex-mast 3F 

(3sv).
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Lavere energiforbrug

De nye TX-trucks har det laveste energiforbrug 

i klassen. TX3-1.6, forbruger for eksempel 

4,2 kWt/t, hvilket gør den det mest effektive 

køretøj i klassen. TX-trucks vil køre længere end 

alle deres konkurrenter på en enkelt opladning.

Fremragende ergonomi

Oversigt over TX-serien: 10 modelvariationer

Type Hjulbase
Batterikapacitet

(V/ah)

Løftekapacitet på gafl er @500mm LC (kg)

1.250 1.500 1.600 1.800 2.000

3-hjulet

Kort 48 / 500 • •
Standard 48 / 625 • •

Lang 48 / 750 • • •

4-hjulet
Standard 48 / 625 •

Lang 48 / 750 • •

NY 
TX 1,6 t

5,0

4,8

4,6

4,4

4,2

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0

(k
W

t/
t)

Vigtigste konkurrenter i 1,6t

VDI-energiforbrug (60 cyklusser/t)

4,3

4,6

4,4
4,3

4,2

En af vores vigtigste udfordringer for et ergonomisk design, er at 

sørge for at føreren er komfortabel med trucken. For at nå dette mål 

blev der ikke gået på kompromis med noget under fremstillingen af 

vores nye TX-trucks.

Den nye TX-serie har for eksempel den mest støjfrie funktion i klassen, 

samt unikke elektriske funktioner for en intuitiv, komfortabel betjening.



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?
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UniCarriers Corporation forbeholder sig retten til at lave ændringer uden varsel vedrørende farver, udstyr eller specifi kationer i denne borchure eller stoppe produktionen af individuelle modeller. Køretøjernes farver 

kan variere lidt i forhold til dem i brochuren. Specifi kationerne varierer for forskellige lande, afhængigt af betingelserne på det lokale marked. Kontakt din lokale forhandler for at sikre dig, at det leverede køretøj lever 

op til dine forventninger. Alle værdier er fastsat baseret på standardbetingelsen og kan variere på grund af motor- og systemtolerancer, truckens tilstand og driftsbetingelser. Noget udstyr vist på billederne er valgfrit.
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