
ZX diesel heftrucks

ZX

24/7
service

4
modellen

6.0–10.0 t

wereldwijd netwerk

Voor het zware werk

Kubota Motor 

 effi ciënter en 

eco-vriendelĳ k



Multifunctioneel 
LCD display
Geeft overzichtelĳ k alle in-

formatie als onderhouds-

herinnering, wachtwoord 

invoer, eenvoudige last 

indicator enz.

Stuurhoek indicator 
Het display geeft de 

stuurhoek van de achter-

wielen weer zodat men 

vanuit statische positie 

veilig kan wegrĳ den. 

Instelbare 
rĳ eigenschappen 
De snelheid en het 

transmissiegedrag kunnen 

aangepast worden aan 

de operationele 

omstandigheden. 

Innovatief inlaat 
en luchtkoeling 
systeem
Voor betere 

koelprestaties.

Betere ergonomie
Vingertip bediening voor 

extra comfort en meer 

precisie (optioneel).

Brandstofbesparing
Motor auto-stop functie 

(niet actief tĳ dens DPF 

regeneratie) en de ECO 

modus kan worden ge-

selecteerd om het brand-

stofverbruik met maximaal 

11% te verlagen.

De nieuwe ZX modellen:
ZX60-4, ZX70-4, ZX80-4, ZX100-4
met de nieuwe 81 kW motor



De UniCarriers ZX range met capaciteiten van
6 t/m 10 ton is aanzienlĳ k verbeterd, deze heftrucks 
voldoen aan alle klantenwensen in comfort, veiligheid, 
productiviteit en effi ciëntie.

Volledig gesloten 
nat remsysteem
Stabiele, krachtige rem-

prestaties en reductie van 

de onderhouskosten.

Eenvoudig 
onderhoud
Eén druk op de knop 

geeft gemakkelĳ k toegang 

tot de onderhoudscom-

ponenten.

Onze nieuwe ergonomische ZX is 
schoner en sterker dan ooit.



ZX diesel heftrucks
De UniCarriers ZX is een comfortabele 

heftruck voor zware lasten van 6 tot en 

met 10 ton. De kracht ligt in de nieuwe 81 kW 

dieselmotor met standaard 2 versnellingen.

De ZX is een zeer robuust en uiterst nauw-

keurig werkpaard die nagenoeg geruisloos 

en trillingsvrĳ  opereert. Geavanceerde 

ergonomie en tal van innovatieve veiligheids- 

en prestatietechnologieën maken deze range 

zeer effi ciënt en met een breed scala aan 

hypermoderne features zĳ n de trucks zeer 

veelzĳ dig.

Power-train 
bescherming
Beschermt de motor 

tegen oververhitting: het 

motortoerental wordt 

automatisch verlaagd 

wanneer de motor of 

transmissie oververhit 

dreigen te raken. 

Geavanceerde 
technologie en 
brandstofeffi ciëntie
Nieuwe Kubota V3800 

81 kW motor voldoet aan 

de strenge milieunormen.

Veiligheidsmarke-
ring (optioneel)
Een brede rode lĳ n, 

geprojecteerd achter de 

truck, geeft een veilig-

heidssignaal.

Deluxe cabine 
(optioneel)
Voor maximaal comfort, 

optimaal zicht rondom en 

een laag geluidsniveau 

(76 dBA).

De truck heeft de rĳ eigenschappen vanuit de 

automotive industrie, dit geeft de chauffeur 

maximale controle. De ZX is uitgevoerd met 

een ultramoderne dieselmotor, voor maximale 

effi ciëntie en minimale emissies. Door het 

rĳ den in de ECO-modus wordt het brandstof-

verbruik verlaagd en het geluidsniveau 

teruggebracht wat het comfort verhoogt. 

De robuuste dieselmotor, met snelle voorver-

warming, is uiterst betrouwbaar en voldoet 

tegelĳ kertĳ d aan de strenge milieueisen.

De truck is eenvoudig in onderhoud. Door 

middel van een geïntegreerd diagnose-

systeem kunnen problemen snel worden 

gesignaleerd en opgelost, voor maximale 

inzet.



De truck is belangrĳ k. De prestaties maken het verschil.

UniCarriers 360 ° is een totaaloplossing voor uw bedrĳ f waarin service, vlootinformatie, 

gezondheid & veiligheid, opleiding, hulpmiddelen, materieel en fi nanciering 

samenkomen.

Om de operatie in uw bedrĳ f te optimaliseren.

Model ZX60 ZX70 ZX80 ZX100

Hefvermogen, kg 6000 7000 8000 10000

Lastzwaartepunt, mm 600

Truckbreedte, mm 2005 2005 2175 2245

Draaicirkel, mm 3400 3460 3710 3950

Hoogte 
hoofdbeschermer, mm

2550 2550 2660 2660

Rĳ motorvermogen, kW 81

Lengte tot voorkant 
vork, mm

3585 3655 4025 4265



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


