Elektrische heftrucks
6.000-12.000 kg
tech

MR6 • MR7 • MR8 • MR9 • MR10 • MR12

UniCarriers breidt uit met zwaargewichten

Zwaargewicht onder
de elektrische trucks
Hefvermogen tot 12.000 kg

In aanvulling op haar bestaande range tot 5500 kg levert UniCarriers nu ook een range elektrische
heftrucks van 6.000 kg tot 12.000 kg. Vanwege de steeds groter wordende vraag naar elektrische
trucks met een capaciteit groter dan 6.000 kg is UniCarriers een exclusieve samenwerking
aangegaan met het Italiaanse Montini. Deze MR Revolution serie is leverbaar in 4 modellen, te
weten: Standaard, Low, Container en Compact.

Duurzaam en kostenefficiënt:
doordat de MR serie volledig
elektrisch is, zijn de energie- en
onderhoudskosten lager dan bij
diesel en LPG trucks

Ruimzichtcabine met panoramadak

Modulair opgebouwd:
95% van de onderdelen
is uitwisselbaar tussen de
verschillende modellen

101 graden sturende achteras;
dus een erg kleine draaicirkel en
(tot wel 30%) minder bandenslijtage
Drie verschillende bedieningsopties
voor de hydrauliek

Krachtige batterij voor
langdurige inzet

Standaard geschikt voor zijdelings
batterij wisselen

Zeer ruime opstap

Quickcharge optie: snel opladen
met een stekker

MR 6 en 7 - Low

MR 6 en 7 - Compact

Dit model is uitermate geschikt voor chauffeurs die
veelvuldig op- en afstappen.

Dit model is ontworpen voor situaties waarbij de chauffeur over de
last heen moet kunnen kijken.

- Nominale capaciteit 6.000 kg en 7.000kg met laadcentrum 600 mm
- Hoogte tot bovenkant cabine (h6) 2620 mm
- Zithoogte (h7) 1.330 mm
- Lengte (l2) 3.419 mm
- Breedte (b1) 1.670 mm
- Wielbasis (y) 2.300 mm
- Draaistraal Wa ) 2.777 mm
- Maximale batterij 96V/1.104Ah

- Nominale capaciteit 6.000 kg en 7.000 kg met laadcentrum 600 mm
- Hoogte tot bovenkant cabine (h6) 2.870 mm
- Zithoogte (h7) 1.635 mm
- Lengte (l2) 3.269
- Breedte (b1) 1.670 mm
- Wielbasis (y) 2.150 mm
- Draaistraal (Wa ) 2.625 mm
- Maximale batterij 96V/1.135Ah

MR 6 en 7 - Container
Dit model is de afgeleide van de lage truck maar dan specifiek
ontworpen voor het laden van lossen van zeecontainers.

Specifieke toepassing containertruck: lager dan standaard

- Nominale capaciteit 6.000 kg en 7.000 kg met laadcenrum 600 mm
- Hoogte tot bovenkant cabine (h6) 2.250 mm
- Zithoogte (h7) 1.264 mm
- Lengte (l2) 3.419 mm
- Breedte (b1) 1.670 mm
- Wielbasis (y) 2.300 mm
- Draaistraal (Wa ) 2.777 mm
- Maximale batterij 96V/1.104Ah

Een extra laag model
Deze container versie is zó
ontworpen dat de chauffeur
ook in deze lage ruimtes een
ergonomische werkhouding
heeft.

Van het laaddock de
container in
Zonder moeite de lading
optillen en vervolgens
achteruit de container weer
uit rijden.

Optimaal
chauffeurscomfort
Healthy logistics

Besturing op maat
Zoveel mensen zoveel wensen. En dit geldt ook voor het besturen van trucks. Daarom bieden wij bij de Montini trucks
de mogelijkheid om zelf het type besturing te kiezen, net wat uw chauffeur gewend is. Denk aan fingertip, joystick of
multipilot voor de hydrauliek en monotrol of tweepedalenbediening.

Draaiende chauffeursstoel
Deze draaiende stoel met de bijbehorende besturingselementen
is leverbaar op alle standaardmodellen uit de MR 6 t/m 12 serie.
Dit zorgt voor optimaal comfort en zicht voor de bestuurder.
Daarnaast zorgt dit draaisysteem ervoor dat de chauffeur
ergonomisch werkt en minder kans maakt op schouder- en
nekklachten.

LES GROUPES DE LEVAGE
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Une vaste gamme de groupes de levage pour répondre
aux exigences les plus différentes et assurer une
excellente visibilité dans toute condition de travail.

Mast op maat

Remote control

Een mast voor elk doeleinde

Meekijken op afstand
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Iedere Montini truck beschikt standaard over remote controle en dit vergroot de
inzetbaarheid. De belangrijkste parameters van de truck worden in overleg met u (door
UniCarriers) gemonitord en kunnen naar wens ook op afstand worden bijgesteld, zoals
bijv. snelheid van de truck. Dit zorgt ervoor dat reparaties efficiënter kunnen worden
ingericht omdat wij op voorhand al weten wat er aan de hand is en hier voorafgaand aan
de reparatie alDES
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Les chariots MR sont munis, de série, d'un remplacement latéral rapide de la batterie
lorsqu'il faut travailler sur plusieurs postes.

TX G.L.L.
à 2 cylindres

La batterie est fournie en deux blocs positionnés sur les côtés du châssis solide du chariot,
pour en faciliter l'extraction et la manutention.
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à 1 cylindre
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degrés pour contrôler la charge
et la zone de travail.
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AUTONOMIE ET
PERFORMANCES
TXGrâce
G.L.L.à des batteries jusqu’à 96V/1550Ah,
à 1 cylindre
on peut atteindre des vitesses de marches
de près de 20 km/h et de hautes
performances pour un poste de travail
interminable, sans remplacer les batteries.

Un couple supérieur et un nombre
nomb de
tours contrôlables avec précision pour
franchir des rampes difficiles.

L’opérateur peut faire pivoter le
poste de conduite jusqu'à 90
degrés pour contrôler la charge
et la zone de travail.
TX G.L.L.
à 1 cylindre

On procède
au remplacement de la batterie de façon facile et simple, personnalisable en
p
fonction des exigences de chaque entrepôt et réalisable suivant différentes modalités :
- mécanique (de série), en utilisant un deuxième chariot ou un transpalette ;
- hydraulique (en option), pour l'extraction automatique de la batterie, directement actionnable
à partir du poste du cariste.

Grâce au système innovant “Remote Control”, tous
les principaux paramètres du chariot sont
constamment suivis.

Commande d'extraction hydraulique des batteries.
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Krachtig en voordelig

Gesloten cabine

Geen uitstoot en makkelijk batterijen verwisselen

Van alle gemakken voorzien

Milieuvriendelijk

Snel en krachtig

Snel wisselen

Montini gaat altijd op zoek naar het beste
compromis tussen prestatie en duurzaamheid. De MR lijn combineert kracht met
technologie en heeft nul uitstoot omdat
alle trucks elektrisch aangedreven zijn.
Dit maakt deze trucks ideaal voor zowel
binnen als buitenwerkzaamheden en
hierbij vormen stof of vocht geen
belemmering.

De Montini heeft batterijen tot wel
96V/1680 Ah en daardoor kunnen deze
zwaargewichten snelheden tot bijna 20
km/u behalen en lang ingezet worden
zonder batterijwissel.

De MR trucks zijn standaard uitgerust met
batterijen die van de zijkant verwisselbaar
zijn, ideaal voor bedrijven waar de trucks
meerdere diensten na elkaar ingezet
worden. De batterij bestaat uit twee losse
delen, elk aan één kant van het stevige
chassis, wat het wisselen makkelijk maakt.
De batterij kan op twee verschillende
manieren gewisseld worden:
- Mechanisch (standaard): door gebruik te
maken van een hef- of pallettruck.
- Hydraulisch (optioneel): voor het
automatisch verwisselen met een
bediening vanuit de bestuurdersstoel.

Veiligheid staat bovenaan:
Het grote dakraam is schokbestendig en beschermt de
bestuurder tegen eventuele
vallende ladingen. Daarnaast kan
de bestuurder door het glazen dak
de lading precies goed positioneren
en in de gaten houden.

Panoramadak met vrij zicht

Verwarmde achterruit

Trillingsdempers

Welke opties kiest u?
Getint glas rondom

Desgewenst kunt u de cabine laten
uitvoeren met getint glas, (voorruit)
verwarming en/of airconditioning.

360° draaiing
Het nieuwe sturen

Specificaties:
Lengte (L2):
3.269 - 3.721 mm
Breedte (B1):
1.650 - 2.272 mm
Banden:
SE - CU - PN
Draaicirkel (Wa):
2.625 - 2.981 mm

Aandrijving
Montini beschikt over een uniek
aandrijfconcept zonder vooras.
De aandrijving is opgebouwd uit twee
onafhankelijk van elkaar gestuurde AC
rijmotoren (=IP54) die werken als een
elektronisch differentieel.
De aandrijvingen hebben een integrale
reductie met oliebadrem en zijn
voorzien van een automatisch
werkende handrem.
MONTINI Super Steering Systeem:
met een wieluitslag van 101° in
combinatie met de dubbele rijmotoren
is het mogelijk om rond een centraal
punt tussen de voorwielen te draaien.
Hierdoor heeft deze MR Revolution
serie de kleinste draaicirkel in zijn
klasse.

360
°

Voorzetapparatuur
Welke apparatuur heeft uw magazijn nodig?
Veelzijdige logistieke toepassingen
De MR range kan door de vele truckvoorzetapparaten worden ingezet voor uiteenlopende logistieke doeleinden. Voor elke
industrie zijn unieke onderdelen beschikbaar; hoog tillen, klemmen, meerdere vorken, de Montini trucks worden zo
afgeleverd, dat ze passen bij de dagelijkse werkzaamheden in uw magazijn.

Rotator

Rollenklem

Meervoudige
vorkenversteller

Vorkenversteller

Vorkenspreider

Doorn

Balenklem

Notities

De Prijs
Maar welke
prijs?

Verlaag uw Totale Operationele
Kosten met UniCarriers
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.
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