Din virksomhet,
fra enhver vinkel

Trucken din er viktig.
Driften dens er viktigst av alt.

ﬁnansiering
• salg og tilbakeleie
• utleie av ﬂåte
• korttids leie
• leie på timebasis
• leie og kjøp
• leie, kjerneperiode

utstyr
• lager
• motvekt
• Spesial trucker

side 20

side 24

ﬂåteinformasjon
• håndteringssystem for kjøretøy og operatør
• én ﬂåte
side 8

helse og sikkerhet
• Truckføreropplæring
• risikovurdering
• inspeksjon av reol

service

side 12

• forebyggende vedlikehold
• full service
• originale reservedeler
side 4

verktøy
• Logistic Analyser
side 16

En komplett løsning for din virksomhet som dekker service, informasjon om kjøretøy, HMS, opplæring, verktøy, utstyr og ﬁnansiering.
Med total oversikt kan du optimalisere driften.

4

service

Vi tar vare på utstyret ditt,
slik at du kan fokusere på
virksomheten din…
Ved å velge UniCarriers’ service- og vedlikeholdspakke kan du bedre truckenes driftstid
vesentlig i dine fasiliteter. Alle trucker gis service i anbefalte intervaller og i samsvar med
høyeste kvalitetsstandarder. Mekanikere som er utvalgt og opplært av UniCarriers, bruker
komponenter og smøremidler som er godkjent av produsenten, slik at dine maskiner hele
tiden har toppytelse. Systemer for tidlig varsling sikrer at mulige problemer kan løses før
de kommer i konﬂikt med din produktivitet, og slik at videre forebyggende vedlikehold kan
utføres ved behov. Våre transparente kontrakter har ingen skjulte kostnader – alle utgifter
er fordelt langs hver enkelt trucks levetid, slik at det skal bli lettere for deg å budsjettere.

Dine forventninger:
En servicegaranti uten
skjulte kostnader
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service

Reduksjon av
kostnadene dine
I våre dagers forretningsverden optimaliseres truckﬂåtene for at en skal få
maksimal nytte av hver enkelt truck. Truckene dine må arbeide hardt. Så
enkelt er det. Det er avgjørende å få den aller beste service for å maksimere
ﬂåtens tilgjengelighet, og våre kontrakter er skreddersydd til din virksomhets
behov. Vi leverer beste nivå på problemløsning under første besøk: Takket
være våre teknikker som har med rett oppakning for din ﬂåtes behov, koster
det deg ikke penger – du sparer tvert imot penger.
Hvert enkelt ﬁrma har ulike behov med tanke på service og vedlikehold. Derfor
tilbyr vi et utvalg av servicevtaler som passer uansett hvor intensiv driften er.

UniCarriers Forebyggende
vedlikehold

UniCarriers Komplett
vedlikehold

Regulære serviceinspeksjoner, inkl.:

Inkluderer samme service som
Forebyggende vedlikehold pluss
følgende:

✔ Utstyrsstatus
✔ Funksjonalitet
✔ Forsikring sikkerhetskrav
✔ Ny kalibrering
✔ Smøring
✔ Inspeksjonsrapport
✔ Rådgivning

✔ Reise-, arbeids- og deleutgifter som

oppstår under innleide oppdrag og
ekstratjenester

UniCarriers originalreservedeler
✔ Perfekt kvalitet som gir maksimert levetid

og driftssikkerhet for trucken
✔ Nettbasert informasjons- og ordresystem
✔ Leveranse neste dag

95 % av problemene løses under
første besøk
98 % avdelene leveres innen 24 timer
fra vårt sentrallager i Europa.
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ﬂåteinformasjon

Optimaliser dine
materialhåndteringsoperasjoner

“Hvis du ikke kan måle
det, kan du ikke styre
det.”
Vårt styringssystem for kjøretøy og drift
gir deg de data du trenger for å kunne
styre ﬂåten din. VOM-enheter samler
inn data fra kjøretøyene på stedet i
sanntid og sender dem til en sky, hvor
de behandles, og hvor det utarbeides
KPI -rapporter. Disse rapportene er
tilgjengelige via Internett og kan gi
verdifulle inndata for dine
beslutningsprosesser.

Dine forventninger:
Oversikt over driften &
kostnadsstyring
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Kontroll av førertilgang

Administrering av førerkort og automatisk melding ved endt gyldighet

Kontrolliste av sikkerhet før drift

Full fjernstyring av tapt kort

Registrering av støt

802.15 WPAN aktivert

Fullt ut kundetilpasset aktivitetsanalyse

Kommunikasjon i sanntid og
meldinger på e-post og SMS

Planlegging av vedlikehold og overvåking av service

Planlegging av ﬂåtens tilgjengelighet

Analyse av ﬂåte – kostnadsstyring for
drift og truckytelse

ﬂåteinformasjon

Oversikt over aktivitet for
førere og ﬂåte
Vårt fullstendig kundetilpassede analyseverktøy for aktivitet er en informasjonstjeneste
som kan kjøpes som uavhengig enhet, eller kombinert sammen med andre elementer i en
servicepakke. Den inneholder en hel rekke nyttige verktøy og funksjoner som skal hjelpe
deg å visualisere materialhåndteringsoperasjonene.

Visning av instrumentpanel
Nettbasert rapportering –
få tilgang til og overvåk dine data på nettet.

Hva UC Flåteinformasjon
kan bidra med:
REDUSERER
✔ Ulykker som skaper skader på trucker og fasiliteter
✔ Vedlikeholdskostnader
✔ Bruk av usikre trucker
✔ Uautorisert bruk av truck
✔ Energiforbruk
✔ Flåtestørrelse
ØKER
✔ Sikkerhet
✔ Trygghet
✔ Trucktilgjengelighet
✔ Nærvær i situasjoner
✔ Overvåking i sanntid og pålitelighet
✔ Bruk av utstyr
✔ Produktivitet
✔ Proﬁtt
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UniCarriers HMS-løsninger garanterer
maksimal sikkerhet i dine fasiliteter. Det
er ikke bare et lovfestet krav at
medarbeiderne skal ha topp opplæring
– medarbeiderne er også avgjørende for
effektiv og produktiv drift av
virksomheten din. Ved å kontrollere og
analysere risikoer og svake punkter i
dine prosesser, kan du ta et stort steg
mot en sikker arbeidsplass.
Informasjonen som samles inn i HMSanalyser, er grunnlaget for endringer
som kan redusere de ansattes
sykefravær, skader på varer og utstyr og
for høyt forbruk av reservedeler til et
minimum.

Dine forventninger:
Sikker og effektiv drift
og håndtering

helse og sikkerhet

Alt dreier seg om føreren
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helse og sikkerhet

Ergonomi og sikkerhet
UniCarriers’ viktigste prinsipp for ergonomisk konstruksjon av trucker: slik at
truckføreren skal kunne arbeide i en naturlig stilling gjennom hele arbeidsdagen.
Dette prinsippet er vårt grunnlag når vi designer styrearmen, det ﬂytende armlenet,
minirattet, håndtak for oppstigning på trucker, seter som kan tiltes, forervern
hodet og styrespaker. Og mange andre konstruksjonsløsninger for at dine førere
skal være trygge.

“Nøytral stilling”
Sittestillingen som gir minst
anspenning eller trykk på nerver,
sener, muskler og bein. Denne
ergonomiske stillingen hindrer at
musklene sammentrekkes eller
strekkes for mye. Det hindrer at
operatøren blir trøtt, og sikrer optimal
ytelse hele arbeidsdagen igjennom.

UniCarriers Ergonomi
UniCarriers prioriterer teknologi
som reduserer påvirkningen
av lange kjøreintervaller på
førerens kropp, og som
bedrer sikkerheten, samtidig
som optimalt vedlikehold
opprettholdes.

Husk å ta vare på din viktigste
kapital: truckførerne
Treningsøvelser og tips til sunne førere
Hva må operatører av ulike trucker huske på når de utfører sine
arbeidsoppgaver? Hva er de mest vanlige personskadene eller betingelsene,
og hvordan kan de unngås?
Vi tilbyr en full pakke med praktiske treningsøvelser, utviklet av en
fysioterapeut, for å hjelpe truckførere å imøtegå den skadelige asymmetriske
belastningen som kan oppstå på grunn av deres daglige arbeid.
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verktøy

Få en oversikt
Vårt verktøy for simulering, kalkulasjon og logistikkanalyse for materialhåndtering er blitt
brukt til å optimalisere tusenvis av lagerprosjekter over hele verden siden tidlig på
80-tallet. Vi modellerer dine ressurser og aktiviteter, samt lagerets innredning, for å gi deg
et presist bilde av systemets ytelse og kostnader. Vi kan vise deg hvordan mulige
endringer vil påvirke oppsettet ditt, og vi kan komme med forslag til hvordan du kan
implementere endringer i ditt materialhåndteringssystem for å gjøre det mer
kostnadseffektivt, effektivt og ﬂeksibelt.

Dine forventninger:
Riktig verktøy for å sikre
en lønnsom arbeidsﬂyt
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Fleksible løsninger som
passer til din drift
Oppdag følgene av planlagte
endringer før de implementeres.
La oss vise deg hvor stor forskjell
vi kan utgjøre for din drift.

verktøy

Oppnå en mer
effektiv drift
Design, simuler og analyser den komplette ﬂyten i din aktuelle og fremtidige drift. Våre
logistikk-konsulenter vil ﬁnne løsninger for å bedre driften og deretter modellere dem for
å se hvilken effekt de vil ha på din effektivitet og dine totale driftskostnader.
Få en oversikt over dine materialhåndteringsoperasjoner og identiﬁser områder som kan
forbedres sammen med oss.

Simuleringer, kalkulasjon og logistikkanalyser
Det å designe et logistikksystem dreier seg i stor
grad om å ﬁnne rett blanding løsninger i samsvar
med de krav som materialﬂyten stiller.

Det er en rekke alternative
løsninger for ulike funksjoner, og
designmulighetene er tilnærmet
uendelige.
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ﬁnansiering

En ﬂeksibel og driftssikker
løsning for alle dine
logistiske behov
Tiden er inne for å kaste et nytt blikk på hva en ﬁnansieringsmodell kan bety for ditt ﬁrma.
UniCarriers tilbyr et stort utvalg skreddersydde løsninger for å tilfredsstille alle behov i din
virksomhet og din truckﬂåte. Uansett hvilke trucker du bruker nå, uansett hvor stor din
virksomhet er eller hvilke krav ditt lager stiller, så har vi en løsning som vil være bra for din
virksomhet. Frigjør kapital, reduser kostnader og øk effektiviteten med UniCarriers 360°.

Ved å skifte til skreddersydd leasingløsning kan bedriften
din få fordeler som går langt utover lageret. Det kan
frigjøre kapital som er bundet opp til kjøretøyene i
ﬂåten din, kapital som du kan bruke mer innbringende
på andre områder. Når behovene i din virksomhet
endrer seg med de økonomiske forholdene eller med
endrede krav, kan du justere truckene på lageret
ditt så de passer nøyaktig til dine nye behov. Du får
tilgang til de mest moderne truckene, med bedret
driftssikkerhet og ytelse. Vår serviceavdeling vil holde
truckene dine i perfekt driftstilstand, øke driftstiden og
senke reparasjonsutgiftene vesentlig. På den ﬁnansielle
siden gjør en forutsigbar vedlikeholdspakke deg i stand
til å planlegge kostnadene bedre, og en ﬁnansiert
ﬂåte gir deg anledning til å dra fordel av tilgjengelige
fradrag. I mange tilfeller vil kostnadene ved en slik
ﬁnansieringsavtale kunne trekkes av på skatten som
driftsutgifter.

Noen av fordelene:
•
•
•
•
•
•
•

Reduser låst kapital
Fleksibilitet
Moderne ﬂåte
Mer driftsttid
Redusert kostnadstrykk
Kredittlinjen belastes ikke
Dra fordel av tilgjengelig skattefradrag

• Forutsigbare vedlikeholdskostnader
• Ofte avskrevet som driftsutgifter
UniCarriers tilbyr et bredt spekter av
ﬁnansieringsmodeller, og alle disse kan tilpasses for å
bedre møte dine behov.
•
•
•
•
•
•

Salg (kjøp) og tilbakeleie
Utleie av ﬂåte
Kortvarig leie
Leie på timebasis
Leie og kjøp
Leie kjerneperioder

Ved å bruke en blanding av disse modellene som
passer best til dine behov, kan du redusere dine totale
driftskostnader til et minimum.
Ta kontakt med din lokale UniCarriers-forhandler for å få
mer informasjon, og for å bli kjent med en UC-spesialist
på utleie, som kan være din personlige veileder til en
optimalisering av dine ﬁnansieringsløsninger.
Vi vil forberede en detaljert overgangsplan for din
bedrift, for å vise hvordan vi vil bringe deg fra der du
er nå, dit hvor du ønsker å være. Sammen med vår
serviceavdeling vil vi ta vare på ﬂåten din, uansett hvilket
kjøretøymerke du i øyeblikket bruker.
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ﬁnansiering

Brukte trucker – noen
ganger den beste løsningen

Det er ikke alltid den beste løsningen å velge
en ny truck – noen ganger kan det være mer
hensiktsmessig med en brukt truck. Bruker
du bare din truck for gående fører noen få
timer i uken? Trenger du en reservetruck eller
en motvektstruck med spesiell mast til
transport av lange gjenstander? Mange
selskaper nyter allerede fordelene med å
bruke brukte trucker til slike situasjoner.
Vi er din ekspertkontakt for alle behov med
henblikk på brukte trucker. Vår avdeling for
brukte trucker er spesialisert på overhaling,
vedlikehold og ny renovering av brukte
trucker for å sette dem i drift igjen, nesten så
gode som nye. Det er faktisk vanskelig å
oppdage forskjellen mellom våre brukte
trucker og helt nye. Vi har hundrevis av
brukte trucker på lager, og vi kan benytte oss
av kontaktnettverket vårt for å tilfredsstille
spesielle behov. Alle våre trucker leveres med
fullt utført service og garanti, slik at du får en
ytelse som du kan stole på.

Dine forventninger:
Økonomiske løsninger
for dine behov innen
materialhåndtering.
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Vårt vide produktutvalg inkluderer trucker som alle samsvarer med de høyeste standarder
med tanke på teknologi, kvalitet, ergonomi og design, samt de mest stringente
produksjonsstandarder. Vi tilbyr lagertrucker og motvektstrucker, i tillegg til
spesialløsninger for spesiﬁkke brukstilfeller. Våre trucker har en lastekapasitet opp til
10 000 kg, og vi har løsninger som dekker alle dine behov med tanke på
materialhåndtering, både innendørs og utendørs.

utstyr

Et stort
produktutvalg
av standard- og
spesialiserte
trucker

ISO 14001

“Vi viser respekt for miljøet i alle våre
aktiviteter”
Vi reduserer vårt karbonfotavtrykk gjennom hele levetidssyklusen
til våre produkter – fra konstruksjon og produksjon til
vedlikeholdsprosessen. Våre fabrikker i Göteborg og Pamplona er
sertiﬁsert etter – SS-EN ISO 14001 & SS-EN ISO 9001

Dine forventninger:
Vi har truckene som
utgjør en forskjell
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Utstyret som vil endre
virksomheten din
Vårt unike produktkonsept øker driftssikkerheten ved å bruke modulære, standardiserte
komponenter. Dette betyr at vi kan levere tusenvis av kundetilpassede varianter av
UniCarriers-trucker. Hver av dem er produsert i samsvar med høyeste tekniske og
ergonomiske standarder og skreddersydd til ditt lagermiljø, ved hjelp av utskiftbare
komponenter.

utstyr

Møt truckfamilien …
Diesel/LPG motvekts gaffeltrucker

Palletrucker
Skyvemasttrucker

Elektriske motvekts gaffeltrucker
Stablere
Ordreplukkere

Smalgangstrucker for veldig smale ganger
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Lavløftere

PLL
Kompakt lavløfter for gående fører
Løftekapasitet 1800/2000 kg

Stablere

PSL
Kompakt stabler for gående fører
Løftekapasitet 1250 kg
Løftehøyde opp til 2,1 m

PS
Kompakt stabler for gående fører
PLE
Kompakt lavløfter for gående fører

Løftekapasitet 1250 kg
Løftehøyde opp til 4,2 m

Løftekapasitet 1800 kg
Løftehøyde 0,73 m
PSH
Løftekapasitet 1600/2000 kg
Løftehøyde opp til 5,4 m

PLP
Lavløfter for stående fører
Løftekapasitet 2000/2500 kg

PSP
Stabler for stående fører
Løftekapasitet 1250/1600 kg
Løftehøyde opp til 5,4 m

PMR
Lavløfter for stående fører
Løftekapasitet 2000 kg
PSD
Kompakt stabler med
dobbelpallhåndtering for gående fører

ERGO ALL/XLL
Lavtløfter for stående
eller sittende fører
Løftekapasitet 2000/3000 kg

Løftekapasitet
1250/1600 kg på støtteben
Løftehøyde opp til 2,1 m

PDP 200
Dobbeltstabler med plattform
Løftekapasitet 2000 kg
Løftehøyde 2,1 m

Plukktrucker
PP
Lavplukktruck
PPL
Løftekapasitet 2000/2500 kg
PPD

ERGO A
Ståstabler

Løftekapasitet 2000/2500 kg
PPF

Løftekapasitet 1600/2000 kg
Løftehøyde opp til 6,75 m

Løftekapasitet 1200 kg
Løftehøyde 0,95 m
PPC
Løftekapasitet 1200 kg
Løftehøyde 0,95 m
PPS

ERGO X
Sittestabler

Løftekapasitet 2000 kg
Løftehøyde 0,9 m

Løftekapasitet 1600/2000 kg
Løftehøyde opp til 6,75 m

ERGO XML
Dobbelstabler for sittende fører

EP
Plukktrucker, medium til høyt nivå
vå

Løftekapasitet 1600 kg
Løftehøyde 1,5 m

EPL Plukktruck for mediumnivå
Løftekapasitet 1000 kg
Løftehøyde opp til 1,8 m

ERGO ATF/XTF
Stabler med teleskopgaﬂ
aﬂer
for stående eller
sittende fører

EPH Høyplukktruck
Løftekapasitet 1250 kg
Løftehøyde opp til 10,5 m

Løftekapasitet 1000 kg
Løftehøyde opp til 6,75 m
EPM Høyplukktruck
Løftekapasitet 1000 kg
Løftehøyde opp til 8,25 m
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Skyvemasttrucker

TERGO® ULS
Skyvemasttruck med smalt chassi

TERGO® UMS-TF/UHD-TF/UHX-TF
Skyvemasttruck med teleskopgaffel

Løftekapasitet 1200/1400 kg
Løftehøyde opp til 7,25 m

Løftekapasitet 2000/2500 kg
Løftehøyde opp til 12,1 m

TERGO® UFW
Fireveistruck
Løftekapasitet 2000/2500
0 kg
Løftehøyde opp til 9,7 m

TERGO® UND
Skyvemasttruck med smalt chassi
si
Løftekapasitet 1400 kg
Løftehøyde opp til 8,95 m

Smalgangstrucker

®

TERGO UMS/UHD/UHX
D/UHX
Skyvemasttruck
Løftekapasitet 1600/2000/2500
1600
0/2000/2500 kg
Løftehøyde opp til 12,1
1
m

TERGO® URS
Svinggaffel truck,
ck, Man-down
Løftekapasitet 1250/1500 kg
Løftehøyde opp
p til 10,35 m
Smalgangstrucker
cker med Man-up,
kombitruck
Løftekapasitet 1100-2000 kg
Løftehøyde opp
p til 17,4 m

Utmerkelse IFOY AWARD
RD for beste lagertruck 2015

Elektrisk
motvektstruck

Diesel-/gass
motvektstruck

TX3/TX4/QX2/BX elektriske motvektstrucker er stillegående, lettkjørte og effektive. De har ergonomi i toppklasse og
fullt innstillbart førermiljø. Truckdata med PIN-kode tilgang
og servicediagnose. AC drift garanterer høy ytelse og lave
driftskostnader. Motvektstruckene leveres med et komplett
utvalg av mastesystem og et effektivt system for batteribytte.

D/G motvekstrucker har forbrenningsmotor (diesel/gass)
og bil-lignende kjøreegenskaper – med et avanserte sikkerhetsfunkjoner og effektivitetshøyende teknikk. Instrumentpanel med diagnose for feilsøking.

TX3
3-hjuls motvekstruck
Løftekapasitet 1250/1500/1600/
1750/1800/2000 kg
Løftehøyde opp til 7 m

TX4
4-hjuls motvektstruck

DX
4-hjuls motvektstruck
Løftekapasitet
1500/1750/2000/2500/3000/3200 kg,
Diesel/Gass
Løftehøyde opp til 7 m

GX
4-hjuls motvektstruck
Løftekapasitet
3500/4000/4500/5000 kg,
Diesel/Gass
Løftehøyde opp til 7 m

Løftekapasitet 1600/1800/2000 kg
Løftehøyde opp til 7 m
LX
4-hjuls motvektstruck
Løftekapasitet 1250/1750/2000/2500
1250/1750/2000/2500/
0/
2750/3000/3250/3500/3600 kg, Gasss
Løftehøyde opp til 7 m
QX2
4-hjuls motvektstruck
Løftekapasitet 2000/2500/3000 kg
Løftehøyde opp til 7 m

LX35
4-hjuls motvektstruck
Løftekapasitet 3500 kg, Gass
Løftehøyde opp til 7 m

BX
4-hjuls motvektstruck
Løftekapasitet 1500 – 2500 kg
Batterispenning 48 volt

ZX
4-hjuls motvektstruck
Løftekapasitet
6000/7000/8000/10000 kg,
Diesel
Løftehøyde opp til 8 m

En komplett løsning for din virksomhet som
dekker service, informasjon om kjøretøy,
HMS, opplæring, verktøy, utstyr og
ﬁnansiering.
Med total oversikt kan du optimalisere
driften.

UNICARRIERS CORPORATION
mds. 2017-03
UniCarriers Corporation forbeholder seg retten til å utføre endringer med hensyn til farge, utstyr, spesiﬁkasjoner eller service som er angitt i denne brosjyren, eller til å ta enkelte modeller ut av produksjon, uten
forvarsel. Spesiﬁkasjonene og service varierer fra land til land, avhengig av lokale markedsbetingelser. Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger. Alle verdier er målt på grunnlag av standardbetingelser og
kan variere på grunn av motor- og systemtoleranser, truckens tilstand og driftsbetingelsene. Noe av utstyret på bildene er ekstrautstyr. Denne brosjyren er bare en guide og utgjør ikke et tilbud eller en kontrakt.

unicarrierseurope.com/no

