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Klant specifieke toepassing
Compact, krachtig, wendbaar, eenvoudig te
bedienen en boven alles aanpasbaar aan speciﬁeke
klantwensen. Dé oplossing voor opslag van al
uw pallets en individueel orderpicken. Omdat de
bestuurder mee heft naar de gewenste locatie, heeft
hĳ/zĳ een perfect zicht op de lading en betreffende
palletlocatie. Dankzĳ een slim ontwerp en de
modulaire bouw voldoet de UniCarriers EK serie
aan alle speciﬁeke smalle gangen toepassingen.

De UniCarriers EK-combitrucks worden integraal
ontworpen en gebouwd, deze productontwikkeling
biedt een verscheidenheid aan mogelĳkheden en
applicatieaanpassingen zodat elke machine geheel op
uw logistieke wens afgestemd wordt. Dit zĳn niet alleen
kleine technische wĳzigingen of aanpassingen wat betreft
prestaties, ergonomie of operationele parameters; soms
vraagt de toepassing om een compleet nieuw ontwerp.

van ontwerp tot inbedrĳfstelling, alsmede de after sales
service en support. De UniCarriers EK serie bestaat uit
7 high performance modellen die, met een minimaal
chassisbreedte van 1000 mm en een maximale hefhoogte
van 19 meter, de ruimte optimaal benut. Elk model, van de
compacte EK1100 tot de EK 2000 met een indrukwekkend
laadvermogen, is geoptimaliseerd om aan de eisen van
de speciﬁeke toepassingen te voldoen. De truck levert
uitstekende prestaties, een ergonomische ruime cabine en
minimale onderhoudskosten.

UniCarriers werkt hierin nauw samen met klanten en dit
vormt de basis van onze op maat gemaakte machines;

EK
Model

EK1100

EK1200

EK1300

EK1350

EK1500

EK1500XL

EK2000

Hefvermogen (kg)

1100

1200

1300

1350

1500

1500

2000

Hefhoogte maximaal (mm)

9000

10000

10000

12000

15000

17400

15000

Volt

48/80

48/80

48/80

80

80

80

80

Specials

EK2000HL

EK2000XL

Voor een hoger hefvermogen dan aangegeven.

Voor een hefhoogte hoger dan 19 meter.

Veiligheid & Bestuurderscomfort
De bestuurder voelt zich veilig en geborgen in een gesloten, ergonomisch ontworpen
cabine die de nodige vrĳheid biedt om ongehinderd te werken. Het multifunctionele
bedieningspaneel kan men zowel zittend als staand bedienen en is voorzien van een
overzichtelĳk display. Een gemakkelĳke instap, brede toegangshekjes en een breed scala
aan opties verhogen de functionaliteit en het comfort van de machine. Vlotte rĳprestaties
in combinatie met de torsiestĳve mast en de hoge stabiliteit van het voertuig maken dat
de bestuurder zich veilig voelt. De truck wordt standaard uitgevoerd met speciale twee- en
drietrapsmasten en integrale ondersteuning.

Optimale bescherming en bereikbaarheid
Alle combitrucks uit de UniCarriers EK serie worden geleverd met AC motoren. De
EK 1100, 1200 en 1300 zĳn leverbaar in 48V en 80V, de EK 1350, 1500, 1500XL en 2000
modellen zĳn allen 80V. Een minimaal energieverbuik en een lange levensduur zĳn zeer
belangrĳk, hierbĳ zĳn batterĳinspecties essentieel.
De UniCarriers EK serie maakt gebruik van de nieuwste beschikbare technologie: een
lichter chassis met een hoge stabiliteit zorgen voor een optimaal energieverbuik en
maximale operationele cycli, deze trucks kunnen met kleinere batterĳen werken of halen
meer rendement uit een batterĳcyclus.

Optimale gewichtsverdeling

Opties

Doordat het zwaartepunt van het voertuig zich laag bĳ de grond bevindt,
wordt de algehele stabiliteit verbeterd. De UniCarriers EK-reeks overtreft
de industrienormen voor de maximaal toegestane grens van het verticaal
kantelen van het voertuig. Dit geeft extra veiligheid, zelfs in kritieke situaties.
Een “clearview” mastontwerp biedt de bestuurder ruim zicht op de last en
in het gangpad. Zeer nauwkeurige besturing en bediening samen met het
compacte chassis maken dat de machine buiten de gangpaden makkelĳk
te manoeuvreren is. Het zicht en de kleine draaicirkel verminderen het risico
op ongevallen en schades en verhogen de veiligheid.

• AGV toepassing
• Semi-automatische besturing
• RFID zonedetectie
• 32 kW hefmotor, met “Copper Rotor Technology”,
verhoogt de efﬁciëntie met 7% en de hefsnelheid
met 0,6 m/s
• Geavanceerd 270° camerasysteem
• Active Tilt Adjustment systeem verhoogt de stabiliteit
tĳdens het rĳden op oneffen vloeren

Kenmerken
• 4e generatie AC-aandrĳving,
40 % minder warmte
• Microcontroller met SST technologie
• Snelle service diagnose
• Goede bescherming van vitale onderdelen
in het motorcompartiment

De UniCarriers EK serie is ontworpen
om te reageren op elk verzoek
Hoogbouwmachines uit de UniCarriers EK serie vergroten uw opslagruimte,
deze kunnen speciﬁek afgestemd worden op uw behoeften. Een kort, lang,
breed of smal chassis is leverbaar, de cabine en het chassis zĳn gebouwd
voor de speciﬁeke eisen, zodat ruimte optimaal benut kan worden.

Intelligente
systemen

Specifieke aanpassingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dubbeldiep stapelen
Voor specifieke lasten is er speciale voorzetapparatuur leverbaar
Neigende hekjes vergemakkelijken het orders verzamelen
De kantelbare bedieningsunit vergemakkelijkt het neerzetten
van verzamelde items op de pallet
Gewichtsindicator op het display
Gelijktijdig heffen van cabine en vorken
UniCarriers fleet management systeem
Gesplitst bedieningspaneel
Keuze uit verschillende stoelen als, lucht geveerd,
opklapbaar of een verwarmde stoel.
Side shift en hydraulische vorkverstellers zijn optioneel leverbaar
Telescoop vorken
Vrieshuis cabine

Dubbeldiep stapelen

Semi-automatisch
Het positioneringssysteem zorgt voor een nauwkeurige
navigatie in de smalle gangen, semi-autonoom worden
de opslag- en order verzamellocaties via de meest
optimale route bereikt. Gebruikers hebben de keuze om
de truck automatisch of handmatig te bedienen, zodat
zij de prioriteiten zelf bepalen. Met lage implementatiekosten kan men tot 30 % meer rendement genereren.

Opties voor speciﬁeke lasten

Optimaal zicht rondom
Een camerasysteem assisteert de chauffeur bĳ het zicht
rondom de truck. Dit verhoogt de veiligheid in een smalle
gangen magazĳn en verlaagt de risico’s op ongevallen en
schades. Hiermee kan men tevens veiliger en sneller van
gangpad wisselen: d.m.v. de geprojecteerd rode lĳn kan de
bestuurder gemakkelĳker de optimale positie bepalen om
het gangpad in te draaien. Voor de gangpaden voorzien
van een railgeleiding kunnen er aan de zĳkanten naar voren
gerichte camera’s geplaatst worden waardoor men een
beter zicht heeft.

Neigende hekjes

Kantelbare bedieningsunit

Active Tilting Adjustment
Dit systeem scant het vloeroppervlak voor de
lastwielen en past de dynamisch hoogte van het
lastwiel overeenkomstig aan. Masttrillingen veroorzaakt
door oneffenheden in de vloer worden hiermee
geminimaliseerd en dit borgt een constante insteekdiepte
van pallets. Bĳkomend voordeel is dat men voor
oneffenheden in de vloer de rĳsnelheid niet meer hoeft
aan te passen.

kg
Gewichtsindicator op het display

Gelĳktĳdig heffen van
cabine en vorken

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.

MITSUBISHI LOGISNEXT EUROPE

Mitsubishi Logisnext Europe 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

