
Quiet
    Operation

 ProVision
           Concept

Energy
         Saving

Unicarriersin TX-vastapainotrukit 
määrittelevät energiatehokkuuden, 
ergonomian ja   turvallisuuden uudelle tasolle

LÖYDÄ TÄYSIN

  UUSI
                 SUKUPOLVI



  Turvallisuus...

Kun kuljettajalla on apunaan alan johtava turvallisuusjärjestelmämme, 
hänen tuottavuutensa nousee ja käsittelykulut laskevat. Myös ergonomia, 
näkyvyys ja käytettävyys ovat tärkeä osa materiaalinkäsittelyn 
turvallisuutta.

    Ergonomia...

Läpinäkyvä etupaneeli on ainutlaatuinen osa ProVision-konseptiamme, joka tarjoaa 
erinomaisen näkyvyyden joka suuntaan ja varmistaa turvallisen käsittelyn. Luokkansa 
matalin ohjaamon askelkorkeus tekee ohjaamon kulkemisen ja poistumisen helpoksi. 
Kuljettajan mukaan säädettävä tilava ohjaamo varmistaa kuljettajan jaksamisen läpi 
työvuoron

Energiatehokkuus...

Uusi TX-sarja on todistetusti luokkansa ykkönen energiatehokkuudessa. Kulutus on 
pienimmillään vain 4,2 kWh/h. (VDI 2198, 60 työkiertoa). 

…joihin muut sähkötrukit eivät yllä!

Uusi TX-sukupolvi:



 ProVision
           Concept

Täysin uusi TX-sarja tarjoaa lukuisten luokkansa huippuominaisuuksien ansiosta asiakkaalle markkinoiden parhaan ja 
turvallisimman sähkötrukin. Ainutlaatuinen ProVision-konseptimme lisää käsittelytyön materiaalinkäsittelyn turvallisuutta 
ja tuottavuutta. Koska turvallisuus on asiakkaillemme ensiarvoisen tärkeää, tarjoamme täyden turvapakettimme 
vakiovarusteena

Turvallisuus 
vakiovarusteena
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S3 – turvallisuusjärjestelmä
Järjestelmä valvoo koneen 
käyttöä jatkuvasti, säätäen 
trukin käyttöä ja ominaisuuksia 
kuorman painon, maston 
kallistuksen ja haarukoiden 
korkeuden mukaan

Luokkansa matalin 
ohjaamon askelkorkeus 
helpottaa trukkin nousua 
ja sieltä poistumista

Sähköinen ohjaustehostin 
säätyy nopeuden mukaan, 
aivan kuten autossasikin.

Helppo akunvaihto
Akku voidaan vaihtaa 
helposti pumppukärryllä tai 
lavansiirtovaunulla trukin 
kyljessä olevan luukun 
kautta. Optiona saatavana 
myös muita vaihtoehtoisia 
akunvaihtojärjestelmiä

Selkeä monitoiminen LCD-näytöllä varustettu 
trukkitietokonekertoo kuljettajalle kaiken 
oleellisen tiedon trukin toiminnasta. 
Sisäänrakennettu liikkeelle lähdön 
tarkastuslista auttaa valvomaan koneen 
kuntoa. Näytön kautta kone ominaisuudesta 
voidaan säätää käyttäjän tarpeita vastaaviksi. 
Sisältää myös ylikuormahälytyksen,  
ohjauspyörän suunnan näytön, jäljellä olevan 
ajoajan näytön sekä lukuisia muita työtä 
helpottavia toimintoja.

Jarruvalot syttyvät aina 
hidastettaessa. Turvallinen 
trukki työympäristöönne.
 

Täysin automaattinen käsijarru. 
Automaattisen käsijarrun ansiosta 
koneen voi jättää vaikka keskelle 
mäkeä tai ramppia ilman pelkoa 
koneen liikkumisesta. Käsijarru 
kytkeytyy pois kaasupoljinta 
painamalla. Käytön helppoutta ja 
tehokkuuta työskentelyyn.

Luokkansa paras ohjaamo. 
Taattua mukavuus 
työmukavuutta kaikille 
kuljettajille.



ProVision-konsepti: 
matala, läpinäkyvä 
etupaneeli.
Ainutlaatuinen ominaisuus, 
jolla varmistetaan 
näkyvyys lavan tai 
kuorman kulmiin.

ProVision-konseptimme 
koostuu yksityiskohdista, 
joiden ansiosta TX tarjoaa 
kuljettajalle luokkansa 
parhaan näkyvyyden joka 
suuntaan..

Uusi Fingertip –ohjaus on 
entistäkin ergonomisempi. 
Turvallisuutta pienissäkin 
yksityiskohdissa

Luokkansa paras näkyvyys 
maston läpi.
Uusi Triplex - mastorakenne 
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           tehokkuus

Energiatehokkuus

Uusien TX-trukkien energian kulutus on todistetusti luokkansa pienin. 
Esimerkiksi TX3-1.6t kuluttaa 4,2 kWh/h ja on siten luokkansa 
energiatehokkain. TX-trukit toimivat yhdellä latauksella pidempään 
kuin yksikään kilpailijoista. Jos vaadit suorituskykyä yhdellä 
latauksella, niin tässä on trukki juuri sinulle.

Ergonomia

TX-sarjan mallivalikoima: 10 vaihtoehtoa

Malli
Akseliväli Akkukapasiteetti (V/ah) Nostokyky @ 500 mm painopiste-etäisyydellä (kg)

1,250 1,500 1,600 1,800 2,000

3-pyöräinen

Short 48 / 500 • •
Standard 48 / 625 • •

Long 48 / 750 •• •

4-pyöräinen
Standard 48 / 625 •

Long 48 / 750 • •
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Ergonomian suunnittelun tärkein päämäärä on varmistaa kuljettajan hyvinvointi. Uudet TX-trukkimme 
on suunniteltu tämän tavoitteen saavuttamiseksi ilman kompromisseja.
Esimerkkinä on uuden TX-sarjan hydrauliikka, joka on luokkansa hiljaisin ja jonka ainutlaatuisia ohjaimia 
on luonteva ja mukava käyttää.



Pienennä kokonaiskäyttökuluja (TCO) UniCarriersilla

Näin se on. Kyse on hinnasta, tai tarkemmin kokonaiskäyttökuluista (TCO). 
Tästä syystä meitä kiinnostaa yrityksenne kulujen pienentäminen ja 
tavarankäsittelytoimintojen parantaminen. Trukilla ja sen tehokkuudella on 
tärkeä osa, mutta sitäkin olennaisempaa on, miten voimme tukea 
yritystänne optimoimaan varastotoimintonsa niin, että saatte rahoillenne 
parhaan vastineen. Nämä ovat voittajan eväät pitkässä juoksussa.

Kyse on 

hinnasta.

Mutta mistä 

hinnasta?

UNICARRIERS CORPORATION mds. 2017-04

UniCarriers Corporation pidättää itsellään oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta koskien tässä esitteessä esitettyjä värejä, laitteita, teknisiä tietoja tai palveluja sekä oikeuden lopettaa yksittäisten mallien valmistus. Tekniset tiedot ja palvelut voivat vaihdella maittain paikallisen 
markkinatilanteen mukaan. Lähin myyntipiste antaa mielellään lisätietoja tarjolla olevien ajoneuvojen ominaisuuksista. Kaikki ilmoitetut arvot perustuvat vakio-olosuhteisiin ja siksi ne voivat käytännössä poiketa tässä esitetyistä moottorien ja järjestelmien toleranssien puitteissa sekä trukin kunnon ja 
käyttöolosuhteiden johdosta. Jotkin esitteen kuvissa näkyvät laitteet ovat lisävarusteita.

unicarrierseurope.com/uk

Kerromme mielellämme lisää logistiikan
ratkaisuistamme sekä maan kattavista
jälkipalveluistamme. Yhteistyöllä kanssamme
saat käyttöösi alan parhaat koneet ja
luotettavan palvelun. Tarjoamme kilpailukykyäsi
parantavat kokonaistaloudelliset palveluratkaisut
nopeasti ja joustavasti. Ota yhteyttä!

Juha Jaakola
050-3536 444
juha.jaakola@rotator.fi

Ville Jokela
040-8375 084
ville.jokela@rotator.fi

www.rotator.fi




