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De nieuwste heftrucks met
de belangrĳ kste E’s



 Energieverbruik is lager …

Met een energieverbruik van slechts 4,2 kWh is de nieuwe 

TX-serie de zuinigste heftruck in zĳ n klasse (VDI 2198: 60 cycli).

 Ergonomisch beter …

Dankzĳ  ons ProVision-concept heeft de bestuurder uitstekend 

zicht rondom. De unieke transparante delen in het bedie-

ningspaneel bieden goed zicht op de vorken en de last. De 

cabine heeft een gemakkelĳ ke in- en uitstap. De stoel, pedalen 

en de smalle stuurkolom zĳ n zodanig geplaatst dat deze 

voldoende beenruimte bieden aan de chauffeur. Dit verlaagt 

het risico op RSI.

 Effi ciënter …

Effi ciëntie in het gebruik draait niet alleen om de prestatie 

en het vermogen van de truck. De ergonomie, het zicht 

en het bedieningsgemak spelen eveneens een grote rol. 

Bestuurders worden geassisteerd door onze toonaangevende 

veiligheidssystemen. Zo kan er productiever gewerkt worden 

tegen lagere kosten.

... dan elke andere truck in zĳ n klasse!

De nieuwe generatie TX heftrucks:



 ProVision
      Concept

De compleet vernieuwde TX-serie is uiterst effi ciënt in gebruik dankzĳ  de talloze 

features op het gebied van veiligheid en ergonomie. Ons unieke ProVision concept 

verhoogt de veiligheid en de productiviteit. Omdat veiligheid een prioriteit is, worden 

onze trucks standaard voorzien van een compleet veiligheidspakket. 

Efficiënter 
in gebruik
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De snelheid, stuurhoek, 

mastbewegingen, 

hefhoogte en het ge-

wicht van de werklast 

worden voortdurend 

gemeten en waar nodig 

gecorrigeerd.

Een brede en 

lage in- en uitstap 

verlaagt het risico 

op RSI.

Steer-by-wire geeft 

terugkoppeling op 

de stuurbekrachti-

ging, de chauffeur 

kan intuïtief rĳ den.

De batterĳ  is 

eenvoudig te 

wisselen met behulp 

van een pallettruck 

(een batterĳ wissel- 

systeem is 

optioneel).

Onboard checklist 

voor aanvang werk-

zaamheden en alarm 

bĳ  overbelasting. 

Een interactieve 

truck met 

veiligheidsindicator.

Volautomatische 

parkeerrem met anti-

terugrolfunctie.

Een intelligente 

truck voor effi ciënte 

processen.

Remlichten gaan 

aan bĳ  elke 

snelheidsverlaging.

Een veilige truck 

voor de omgeving.

Bestuurderscom-

partiment afgestemd 

op de chauffeur en 

biedt een maximum 

aan comfort en 

ergonomie.



ProVision-concept: 

een laag geplaatst 

instrumentenpaneel 

en een gedeeltelĳ k 

transparant 

bedieningspaneel.

Ons ProVision 

concept bestaat uit 

een aantal features, 

die de chauffeur het 

beste zicht rondom 

bieden.

Nieuwe vingertip-

bediening met een 

goede grip.

Veilig tot in de 

kleinste details.

Uitstekend zicht 

door de mast.

Nieuwe 3-delige 

mast (3F - 3sv).
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1,6 ton elektrische 3-wiel heftrucks
andere merken

VDI-energieverbruik (60 cycli/uur)
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Lager energieverbruik

Karakteristiek voor de nieuwe TX-serie heftrucks 

is dat deze zeer energie effi ciënt zĳ n. Zo verbruikt 

bĳ voorbeeld de TX3 1.6 ton, 4,2 kWh. Hiermee is 

deze truck de energiezuinigste heftruck in zĳ n klasse. 

De TX heftrucks gaan op één batterĳ lading langer 

mee dan iedere andere heftruck in dit segment.

Uitstekende ergonomie

Overzicht TX-serie: 10 modellen

Type Wielbasis
Batterĳ capaciteit

(V/Ah)

Hefvermogen op 500 mm lastzwaartepunt

1.250 1.500 1.600 1.800 2.000

3 wielen

Kort 48 / 500 • •
Standaard 48 / 625 • •

Lang 48 / 750 • • •

4 wielen
Standaard 48 / 625 •

Lang 48 / 750 • •

Een goed ergonomisch design zet het welzĳ n van de bestuurder 

centraal, deze moet comfortabel en goed kunnen functioneren. Met het 

ontwerp van onze nieuwe TX-serie heftrucks doen wĳ  geen concessies. 

Zo heeft de nieuwe TX-serie een unieke hydraulische bediening, hendels 

of vingertip, die intuïtief en comfortabel in gebruik zĳ n en een stille 

hydraulische werking. Het geluidsniveau van de truck is hiermee het 

laagst in deze klasse.



UNICARRIERS CORPORATION

Verlaag uw Totale Operationele Kosten 
met UniCarriers

We zĳn het eens. De prĳs is doorslaggevend, of om nog 

specifi eker 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.

De Prĳ s

Maar welke
prĳ s?

UniCarriers Corporation behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving kleuren, accessoires en/of specifi caties 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 specifi caties zĳn bepaald op basis van standaard condities; afhankelĳk van operationele 

omstandigheden, toepassingen en de conditie van de truck kunnen deze afwĳken. De specifi caties 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


