Diesel & LPG heftrucks
24/7

service

wereldwijd netwerk

DX • GX

De diesel en LPG vorkheftruck range van UniCarriers

Uiterste precisie
tot uw dienst

Door het samenvoegen van de drie onderscheidende merken, Atlet, Nissan Forklift
en TCM is UniCarriers binnen de intern transport wereld een perfecte mix van
Japanse kwaliteit en Zweeds design en ergonomie. UniCarriers staat voor meer
dan 65 jaar industriële ervaring, een wereldwĳde dekking en een uitstekende kennis
van lokale markten.

Krachtig, betrouwbaar en uiterst efﬁciënt. Tel superieure
ergonomie en lage levenscycluskosten op en u weet waar
het bĳ de UniCarriers heftrucks met verbrandingsmotoren
om draait. Deze veelzĳdige trucks zĳn ontworpen om
productiviteit te garanderen voor uw intern transport
werkzaamheden. Onze heftrucks worden geleverd in
diverse capaciteiten met een ruim aanbod aan diverse
opties, voor elke opdracht de juiste truck – van begin tot
eind, dag in dag uit.

Technologie voor on-board diagnose
De truck is voorzien van een on-board computer waarmee de truck
ingesteld kan worden en die tevens signaalcodes en foutmeldingen
aangeeft. Een diagnose kan eenvoudig gemaakt worden zodat de truck in
de kortst mogelĳke tĳd weer operationeel is. Zo wordt een maximale uptime
gegarandeerd.

Identiﬁcatieservice
aan boord

Geavanceerde ergonomie voor betere prestaties
Een ruime cabine met verstelbare stoel, stuurkolom met geheugenstand en
een comfortabele armsteun met elektrohydraulische tiptoetsbediening zorgen
ervoor dat de chauffeur de truck eenvoudig en op een ergonomische manier
kan bedienen. De combinatie met de rĳeigenschappen van een auto maakt
dat onze heftrucks plezierig rĳden.

Ergonomisch design

Modulair Design Concept
Al onze trucks zĳn ontworpen volgens het unieke Modulair Design Concept die
de veiligheid verbetert en het aantal gebruikte onderdelen verlaagd.

Modulair Design
Concept

Cabinecomfort voor alle omstandigheden
De optionele goed geïsoleerde cabine zorgt voor comfort en veiligheid. Brede
glazen deuren en een panoramische voorruit zorgen voor ruim zicht rondom.

Zichtbaarheid rondom

ProVision mastdesign voor een uitstekend
zicht (DX).

UniCarriers truck computer met on-board
diagnose en PIN-code toegang die tevens
ongeoorloofd gebruik voorkomt.
De tiptoetsen zĳn comfortabel in de
armsteun ondergebracht.

Verstelbare stuurkolom met
geheugenstand om eenvoudig de perfecte
rĳhouding aan te nemen.

Optioneel zĳn diverse stoelen leverbaar
(inclusief veiligheidsgordel).

The power of

De geavanceerde motoren van onze diesel & LPG heftrucks voldoen aan strenge
milieunormen, leveren uitstekende prestaties, hebben een indrukwekkende
brandstofefﬁciëntie, zijn onderhoudsvriendelijk en hebben lage levenscycluskosten.

Wereldwijd toonaangevende LPGmotortechnologie

Robuuste dieselmotor
De betrouwbare vier cilinder dieselmotoren zĳn zeer efﬁciënt met lage

De ultraschone LPG-motor garandeert een laag brandstofverbruik, extreem

emissies. Ze voldoen aan strenge milieunormen. Robuuste technologie staat

lage emissiewaarden, zonder af te doen aan de prestaties, en is uitgerust

garant voor lage onderhoudskosten. Door de snelle voorverwarming start de

met een geavanceerd motor managementsysteem met drieweg katalysator

motor gemakkelĳk. Een roetﬁlter is standaard op de GX-serie.

en een lambdasonderegeling. De LPG tanks zĳn gemakkelĳk te wisselen.

Snelheidscontrole

ECO-rijden

Met de snelheidscontrole kan het vermogen aangepast worden aan de

Door een eenvoudige druk op de knop voor ECO-rĳden zal het

vaardigheden van de chauffeur.

brandstofverbruik terug gebracht worden met maximaal 18 %, wat effectief
het geluidsniveau vermindert en het bedieningscomfort verbetert.

DX

Uw veelzĳdige heftruck

Model (Diesel/LPG)

DX-15

DX-18

DX-20

DX-25

DX-30

DX-32

Hefvermogen/nominaal, kg

1500

1750

2000

2500

3000

3200

Laadcentrum, afstand, mm

500

500

500

500

500

500

Totale breedte, mm

1080

1080

1155

1155

1230

1230

Draaicirkel, mm

1970

2000

2190

2250

2390

2390

Hoogte beschermkap, mm

2115

2115

2130

2130

2155

2155

Lengte tot voorkant vork, mm

2260

2300

2530

2605

2770

2770

Laden, lossen, transporteren en stapelen: de krachtige en
comfortabele DX heeft alles in huis om het werk te doen,
voor lasten van 1,5–3,2 ton. De DX wordt geleverd met
een robuuste dieselmotor of een geavanceerde LPG-motor en biedt maximale efﬁciëntie met een laag brandstofverbruik en lage uitstoot. Het programma bestaat uit zes
modellen met verschillende mogelĳkheden en opties, dit
maakt dat een DX truck geschikt voor elke taak – altĳd.

Op maat gemaakt
Innovatieve eigenschappen als
tiptoetsbediening, een multifunctioneel
LCD-scherm en PIN-codes zĳn standaard.
Om uw truck nog verder te personaliseren,
kunt u unieke opties toevoegen zoals een
goed geïsoleerde cabine, een ProVision
triplex mast, een schokdempersysteem
voor het transport van breekbare
goederen, joystick-besturing voor hef- en
neigfuncties en een ruime keuze uit diverse
vorken en voorzetapparatuur.

Een plezier om mee te
rĳden

Zwevend
bestuurdersplatform

Innovatief ProVision
triplex mastdesign
Intelligente technologie maakt gebruik

De rĳeigenschappen van de DX moesten

Voor een nog hogere productiviteit is

van twee volledig vrĳe hefcilinders die

beheerst, strak en direct zĳn – de

het bestuurdersplatform aan het chassis

zich aan de zĳkant van de mast bevinden,

chauffeur moet de controle hebben en

bevestigd via een gepatenteerd vierpunts

dit zorgt voor een beter controle over

het comfort voelen. Het Cushion Stability

schokdempersysteem. Dit verbetert het

de last, beter voorwaarts zicht en

Control (CSC) systeem verbetert stabiliteit

rĳcomfort doordat schokken, trillingen en

gemakkelĳkere lastbehandeling in lastige

in bochten.

geluid effectief verminderen.

omstandigheden.

GX

Voor zware inzet
Model (Diesel/LPG)

GX-40

GX-40H

GX-45

GX-50

Hefvermogen, kg

4000 (3500)

4000

4500

5000

Lastzwaartepunt, afstand, mm

500 (600)

600

600

600

Truck breedte, mm

1490

1490

1490

1490

Draaicirkel, mm

2720

2750

2800

2935

Hoogte hoofdbeschermer, mm

2250

2250

2250

2250

Lengte tot voorkant vork, mm

3095

3130

3210

3340

Met ruimte voor productiviteit
De GX is stil en vrĳwel trillingvrĳ, de chauffeur opereert vanuit een ergonomisch goed
ontworpen cabine met een gemakkelĳke instap en een uitstekend zicht rondom. De
cabine biedt genoeg beenruimte en voldoende bewegingsvrĳheid voor de chauffeur, zelfs
wanneer deze een veiligheidshelm draagt. Met de verstelbare stoel en stuurkolom kan
men gemakkelĳk een comfortabele rĳhouding aannemen zodat het werk ontspannen en

Onze GX heftruck is robuust en degelĳk, ontworpen om hard te werken
in de zwaarste omstandigheden.
De GX is een comfortabele truck
voor zware lasten van 3,5–5 ton,
een werkpaard met – diesel of
LPG – verbrandingsmotor van
wereldklasse.

efﬁciënt uitgevoerd kan worden.

Robuust en onderhoudsvriendelĳk

Stuursynchronisatie voor
comfortabele controle

Het robuuste en krachtige design staat garant voor probleemloos rĳgedrag en lage
onderhoudskosten. Wanneer nodig kan de truck gemakkelĳk onderhouden worden

Voor een ontspannen rĳhouding houdt de

met behulp van het ingebouwde diagnosesysteem voor een snelle foutopsporing en de

stuursynchronisatie de stuurknop in een

onderhoudsvriendelĳke constructie inclusief bovenpaneel dat volledig 90 graden opent.

comfortabele en speciﬁeke positie bĳ het

De truck is in de kortst mogelĳke tĳd weer operationeel en zo wordt een maximale uptime

rechtdoor rĳden en, voor en na het nemen

gegarandeerd.

van een bocht.

Verlaag uw Totale Operationele Kosten
met UniCarriers

De Prĳs

Maar welke
prĳs?

We zĳn het eens. De prĳs is doorslaggevend, of om nog
speciﬁeker te zĳn: uw Totale Operationele Kosten. De truck
en zĳn prestaties spelen een belangrĳke rol, het verschil wordt
gemaakt in het advies en de ondersteuning om uw logistieke
operatie zodanig te optimaliseren zodat u de beste waarde
voor uw geld krĳgt.
Dat is – wat op lange termĳn – een winnaar maakt.

UNICARRIERS CORPORATION

UniCarriers Corporation behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving kleuren, accessoires en/of speciﬁcaties beschreven in deze brochure te wĳzigen en/of om de productie van de individuele
modellen te stoppen. De kleuren van geleverde trucks kunnen enigszins afwĳken van die in deze brochure. Genoemde speciﬁcaties zĳn bepaald op basis van standaard condities; afhankelĳk van operationele
omstandigheden, toepassingen en de conditie van de truck kunnen deze afwĳken. De speciﬁcaties voor verschillende landen kunnen variëren afhankelĳk van lokale marktomstandigheden. Vraag uw dealer om u
te informeren voor uw bedrĳfssituatie. Niet alle accessoires weergegeven op foto’s zĳn standaard.

unicarrierseurope.com/nl

