Wózki czołowe,
z napędem
elektrycznym
Wsparcie
24 godziny na
dobę i 7 dni
w tygodniu

światowa sieć

TX3 • TX4 • MX • QX2

Zabezpiecz swoje działania od zamówienia do dostawy:

Wózki czołowe, U
z napędem elektr

UniCarriers projektuje, produkuje i rozwija najbardziej zaawansowany sprzęt do
przeładunku materiałów. Dzięki integracji trzech znanych marek – Atlet, Nissan Forklift
i TCM – produkty UniCarriers doskonałe łączą w sobie japońską jakość i technologię
ze szwedzkim modelem projektowania i ergonomii. UniCarriers to ponad 65 lat
doświadczenia w branży przemysłowej, globalny zasięg oraz dogłębne zrozumienie
lokalnych rynków.

niCarriers
ycznym
Wózki czołowe UniCarriers z napędem elektrycznym
zaprojektowano w celu zapewnienia odpowiedniej
wydajności prowadzonych prac- w pełnym zakresie,
każdego dnia. Te wytrzymałe, wielofunkcyjne
narzędzia do rozwiązywania problemów oferują
udźwig od 1,25 do 3,5 ton oraz wiele innowacyjnych
rozwiązań, pozwalających zaspokoić nawet najbardziej
wygórowane wymagania w zakresie wydajności,
niezawodności i ergonomii. Wózek sprawdzi się w
każdej pracy, a operator doceni komfort, łatwość
manewrowania oraz charakterystykę jazdy zbliżoną do
tej znanej z samochodu.

Nowa generacja TX:

Niższe zużycie Energii …
Nowa seria TX to numer 1 w swojej klasie zużycia energii,
przy tak niskich jednostkach, jak 4,2 kWh/h
(VDI 2198 60 cykli).

Wspaniała Ergonomia …
Dzięki koncepcji ProVision z unikalnym, przeźroczystym
panelem przednim, kierowca ma doskonałą widoczność we
wszystkich kierunkach, co zapewnia bezpieczną obsługę.
Niski stopień wejściowy oraz szeroka, płaska podłoga
zmniejszają ryzyko dolegliwości spowodowanych
powtarzającym się napięciem mięśni (RSI).

Wyższa Efektywność obsługi …
Efektywność obsługi to nie tylko wydajność. Ważną
rolę odgrywa również ergonomia, widoczność oraz
funkcjonalność. Operatorzy, którzy są wspierani przez
wiodące w branży systemy bezpieczeństwa zwiększają
wydajność i obniżają koszty eksploatacyjne.

... niż w jakimkolwiek innym wózku
widłowym tej samej klasy!

Niezawodny, ergonomiczny
i bezpieczny

Najlepsza w swojej
klasie nisko osadzony
stopień wejścia / wyjścia zmniejsza ryzyko
powtarzających urazów
na skutek chronicznego
przeciążenia mięśni i
ścięgien. (RSI)

570 mm (Podłoga)

Funkcje podnoszenia,
pochylania i jazdy są
automatycznie kontrolowane i regulowane w zależności od obciążenia,
wysokości podnoszenia
i kąta pochyłu, dzięki
czemu operator może
skoncentrować się na
wydajności.

415 mm (Stopień)

Nasze elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą są solidne i ekstremalnie wytrzymałe,
a dzięki ich licznym, najlepszym w swojej klasie cechom, oferują wyjątkową efektywność
obsługi. Wózki są ciche i ekologiczne, dzięki czemu nadają się idealnie do użytku w
pomieszczeniach. Szybka wymiana baterii bez specjalnych narzędzi, pozwala ograniczyć
do minimum czas przestoju.

Zmień baterię łatwo
za pomocą wózka
paletowego (boczna
wymiana za pomocą
rolek, opcjonalnie)

Elektryczny układ
kierowniczy z regulacją
siły wspomagania
zapewnia intuicyjną
obsługę.

Wbudowana lista
samokontrolna
i ostrzeżenie o
przeładowaniu.
Interaktywny wózek
widłowy z wskaźnikami
zapewniającymi
bezpieczeństwo pracy.

W pełni automatyczny
hamulec postojowy z
funkcją uniemożliwiającą
stoczenie się wózka z
pochyłości, anti-rollback.
Inteligentny wózek
zapewniający wydajną
pracę.

Światła hamowania
włączają się przy
każdym hamowaniu.

Najlepsza w swej klasie
przestrzeń kabiny dla
operatora.

Bezpieczny wózek dla
twojego środowiska
pracy.

Gwarantowany
komfort dla wszystkich
operatorów.

Nowa dźwignia typu
fingertip zawiera
bezpieczny i wygodny
uchwyt.

Nasza koncepcja
ProVision to pakiet
funkcji, które zapewniają
operatorowi najlepszą
w swojej klasie
widoczność we
wszystkich kierunkach.

Bezpieczeństwo w
najdrobniejszych
szczegółach.

Nowa kabina z
ogrzewaniem i
zaawansowaną izolacją
sprawia, że praca w
pomieszczeniach i na
zewnątrz jest bardzo
wygodna.

Najlepsza widoczność
dzięki masztowi.
Nowy maszt Triplex 3F.
Koncepcja ProVision:
nisko osadzony,
transparentny panel
przedni.

TX3

Właściwe narzędzie do pracy w wąskich
przestrzeniach
TX3

TX3-13S

TX3-15S

TX3-16

TX3-16L

TX3-18

TX3-18L

TX3-20L

Uźwig , kg

1250

1500

1600

1600

1800

1800

2000

Środek ciężkości ładunku, mm

500

500

500

500

500

500

500

Szerokość wózka, mm

1075

1075

1075

1125

1125

1125

1125

Promień skrętu, mm

1450

1450

1555

1665

1555

1665

1665

Wysokość osłony górnej, mm

2110

2110

2110

2110

2110

2110

2110

Akumulator podst. V/Ah

48/500

48/500

48/625

48/750

48/625

48/750

48/750

Długość do czoła wideł, mm

1830

1830

1935

2045

1935

2045

2045

Mniejsze zużycie energii

Zużycie energii według cyklu VDI (60 cykli/h)
5.0
4.8
4.6

4.6

4.4

(kWh/h)

Energy
Saving

Nowe wózki z serii TX mają najniższe
zużycie energii w swojej klasie. Na
przykład TX3-1.6 zużywa 4,2 kWh / h,
co czyni go najbardziej wydajnym
wózkiem w swojej klasie. Na jednym
ładowaniu baterii wózek TX będzie
działał dłużej niż jakikolwiek inny z ich
konkurentów.

4.4

4.2
4.0

4.2

4.3

3.8
3.6
3.4
3.2
3.0

NOWY
TX o
udźwigu
1.6 t

Wózki o udźwigu 1,6t głównych konkurentów

Wyższa efektywność obsługi
ProVision
Concept

4.3

Całkowicie nowa seria TX oferuje wyjątkową wydajność obsługi klienta
dzięki naszym licznym, najlepszym w swojej klasie funkcjom. Nasza
unikalna koncepcja ProVison zwiększa bezpieczeństwo obsługi i
wydajność. Oferujemy nasz pełny pakiet bezpieczeństwa w standardzie,
ponieważ nasi klienci stawiają bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

TX4

Niezawodny partner do
wszystkich przestrzeni
TX4

TX4-16

TX4-18L

TX4-20L

Udźwig, kg

1600

1800

2000

Środek ciężkości ładunku, mm

500

500

500

Szerokość wózka, mm

1125

1125

1125

Promień skrętu, mm

1860

1975

1975

Wysokość osłony górnej, mm

2110

2110

2110

Akumulator podst., V/Ah

48/625

48/750

48/750

Długość do czoła wideł, mm

2075

2185

2185

Doskonała ergonomia
Jedną z najważniejszych kwestii ergonomicznego projektowania jest
zapewnienie dobrego samopoczucia operatora. Nasze nowe wózki z serii
TX zostały zaprojektowane, tak aby nie iść na żadne kompromisy w dążeniu
do osiągnięcia zamierzonego celu.

Quiet
Operation

Na przykład, nowa seria TX ma najcichsze działanie hydrauliki w swojej klasie,
a także unikalne dźwignie hydrauliczne zapewniające intuicyjną i komfortową
obsługę.

Przegląd serii TX: 10 wariantów modeli
Model

trójkołowy

Rozstaw osi kół

Pojemność
akumulatora
(V/ah)

Krótki rozstaw

48 / 500

Standardowy rozstaw

48 / 625

Długi rozstaw

48 / 750

Standardowy rozstaw

48 / 625

Długi rozstaw

48 / 750

czterokołowy

Udźwig na widłach @500mm LC (kg)
1250

1500

1600

1800

2000

Opcje
• Automatyczna redukcja
prędkości jazdy i pochyłu
• Ergonomiczny pedał
obecności operatora
• Intuicyjne sterowanie joystickiem
• Automatyczne pionowanie masztu
• Zintegrowany przycisk zwalniający
chwytak
• Wymiana baterii za pomocą wózka
paletowego
• Szyba przednia z wycieraczką i
spryskiwaczem
• Kabina panelowa

MX

Pełna wygoda... pełna kontrola
MX

MX-25

MX-25L

MX-30

MX-30L

MX-35L

Udźwig, kg

2500

2500

3000

3000

3500

Środek ciężkości ładunku, mm

500

500

500

500

500

Szerokość wózka, mm

1190

1190

1190

1190

1190

Promień skrętu, mm

1920

2064

1920

2064

2064

Wysokość osłony górnej, mm

2240

2240

2240

2240

2240

Akumulator podst., V/Ah

80/560-620

80/700-775

80/560-620

80/700-775

80/700-775

Długość do czoła wideł, mm

2389

2530

2417

2558

2558

Najważniejsze Funkcje
• Sensitive Drive System (SDS) daje
płynność w ruszaniu i zatrzymywaniu,
zwiększa elastyczność i dostosowuje się
do szybkości ruchów stopy operatora.
• Zwrotna na ograniczonej przestrzeni
tylna oś dająca skręt w pełnym zakresie
100° wraz z podwójnymi silnikami
napędowymi, zapewnia natychmiastowe
i płynne obracanie wózka w miejscu.
• Czuła na dotyk dźwignia typu fingertip
odwzorowuje naturalną reakcję dłoni,
delikatnie, aby uzyskać lepszą kontrolę.

• Inteligentny czujnik kontroli układu
kierowniczego wykrywa kąt skrętu
kół i redukuje prędkość, zapewniając
maksymalną stabilność i dokładność
pokonywania zakrętów.
• Idealnie wyważony układ kierowniczy
i optymalny rozmiar koła kierownicy z
lekkim, ale pewnym wyczuciem daje
pewność i zwrotność przy każdej
prędkości.
• Uszczelnione, mokre hamulce tarczowe
są chronione przed czynnikami
atmosferycznymi i praktycznie nie
wymagają konserwacji.

• Zupełnie nowy przycisk F2 z prostym
sterowaniem za pomocą kciuka pozwala
na dublowanie funkcji sterowania – bez
odrywania wzroku od ładunku. Opcje
obejmują zwolnienie ścisku chwytaka
i automatyczne pionowanie masztu.
• Precyzyjna kontrola pochylania i
przesuwania karetki wideł sprawia,
że ważne i trudne ruchy są szybsze
i bezpieczniejsze.
• Dla bezpieczeństwa, bardzo
duży stopień wejściowy z matą
antypoślizgową.

QX2
Długodystansowy sprinter wykonujący różnorodne prace
QX2

QX2-20

QX2-25

QX2-25L

QX2-30

QX2-30H

Udźwig, kg

2000

2500

2500

3000

3000

Środek ciężkości ładunku, mm

500

500

500

500

500

Szerokość wózka, mm

1180

1180

1180

1250

1250

Promień skrętu, mm

1990

1990

2140

2140

2170

Wysokość osłony górnej, mm

2235

2235

2235

2235

2235

Akumulator podst., V/Ah

80/480

80/480

80/600

80/600

80/600

Długość do czola wideł, mm

2340

2340

2485

2495

2525

Maksymalna prędkość wynosząca
21 km/h czyni z modelu 80V QX2 jeden
z najszybszych i najbardziej wydajnych
wózków we wszystkich kategoriach.
Przekłada się to na wyraźny wzrost
wydajności,szczególnie w przypadku
zadań wymagających przejazdów na
znacznych odległościach.Udźwig maszyny
mieści się w zakresie od 2,0 do 3,0 ton.
W harmonii z operatorem
Wygodnie umieszczony podłokietnik
jest wyposażony w elektrohydrauliczne
przyciski sterowania obsługiwane
palcami pozwalające operatorowi na
łatwe i zgodne z zasadami ergonomii
sterowanie wózkiem. Wszystko to w
połączeniu z charakterystyką jazdy
zbliżoną do tej znanej z samochodu
sprawia, że prowadzenie wózka QX2
jest przyjemnością.

Dostosowany do każdego
działania
Najwyższą prędkość, przyspieszenie i
wszystkie funkcje hydrauliczne można
modyfikować, korzystając z ustawień
chronionych kodem PIN, aby zapewnić
wydajność dostosowaną do pracy i
umiejętności operatora.

Efektywność energetyczna

Maksymalna wydajność

Najnowsza technologia AC w silnikach,
sterowniki i regeneracja energii
funkcje przekładają się na wyższą jakość
efektywność energetyczna we
wszystkich sytuacjach.

Seria QX2 została zaprojektowana
z myślą o maksymalnej wydajności.
Prędkość podnoszenia, prędkość
jazdy i przyspieszenie, to składniki
zapewniające jej maksymalny poziom.

Cena jest
najważniejsza.

Ale jaka
cena?

Dzięki UniCarriers możesz zaoszczędzić
na całkowitym koszcie operacyjnym (TCO).
Zgadzamy się z tym, że cena ma zasadnicze znaczenie albo raczej, wyrażając się
bardziej precyzyjnie, to całkowity koszt operacyjny (TCO) ma zasadnicze znaczenie.
Dlatego właśnie koncentrujemy się na redukcji kosztów i udoskonaleniu metody
przeładunku materiałów. Jakość i efektywność wózka widłowego odgrywają istotną
rolę, jednak jeszcze ważniejsze jest to, że dostarczając rozwiązania o najlepszym
stosunku jakości do ceny, możemy pomóc Ci w optymalizacji funkcjonowania
magazynu. Na dłuższą metę właśnie to decyduje o sukcesie.

UNICARRIERS CORPORATION

UniCarriers Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszego powiadomienia wszelkiego rodzaju zmian dotyczących produktów opisanych w niniejszej broszurze, w tym w zakresie kolorów,
osprzętu i specyﬁkacji produktów oraz do przerwania produkcji poszczególnych modeli. Kolor dostarczanych pojazdów może różnić się nieznacznie od koloru modeli zaprezentowanych w broszurze. Specyﬁkacja
różni się w zależności od kraju i lokalnych warunków rynkowych. Aby upewnić się, że dostarczony pojazd będzie zgodny z Twoimi oczekiwaniami, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. Wszystkie dane liczbowe są
określane przy założeniu standardowych warunków i mogą różnić się w zależności od tolerancji silników i innych podzespołów, stanu wózka i warunków pracy.
Część osprzętu przedstawionego na fotograﬁach należy do wyposażenia dodatkowego.

unicarrierseurope.com/pl

