
Elektrische heftrucks
4.0-5.0 ton

tech

HX40 • HX45 • HX50



Een sterke oplossing!

Curve Control 
Veiligheidssysteem

Standaard geschikt voor 
zijdelings batterijwisselen

Geïntegreerde weegfunctie (optie)

Mechanische hendels 
of fingertip bediening

Compleet uitgeruste truck met hoge prestaties



Full line
In aanvulling op haar bestaande modelrange levert UniCarriers een serie 4 wiel zwaardere
elektrische heftrucks in de capaciteiten 4 tot en met 5 ton. Dit nieuwe model truck beschikt
over een optimale combinatie van rijcomfort, productiviteit en efficiënt onderhoud. Deze trucks, 
met de alternatieve modelnaam HX, worden exclusief voor de Nederlandse markt door UniCarriers 
geleverd in samenwerking met fabrikant Hyundai Heavy Industries Europe (HHIE).

Ruime en comfortabele werkplek

Maximale prestaties

Overbelastingsbeveiliging (optie)



Mechanische 
hendelbediening
De elektronische voor- en 
achteruit schakelaar alsmede 
de extra claxon zijn geïnte-
greerd in de hydraulische 
hendelbediening voor snel 
en gemakkelijk gebruik.

Optionele 
fingertipbediening
De fingertip bediening biedt 
een comfortabele en precieze 
bediening. De ergonomisch 
ontworpen fingertipconsole met 
armsteun kan in alle richtingen 
worden ingesteld naar wens 
van iedere chauffeur.

Optimaal 
chauffeurscomfort
met oog voor veiligheid en effi ciëntie

Optimale rij- en hefeigenschappen voor een 
eindeloze inzet en lage onderhoudskosten
De gesloten rij- en hefmotoren voorzien van AC technology 
combineren kracht en intensieve inzet met een hoge 
onderhoudsinterval. De borstelloze AC motoren staan 
garant voor een hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten.



Effi ciënte, soepele rijeigenschappen en 

krachtige prestaties maken het werken 

veel productiever.



Dual Drive System
Het gebruik van dubbele rijmotoren (dual drive systeem) draagt bij aan een nog 
kleinere draaicirkel en minder energieverbruik. Daarbij dragen de in de vooras 
geïntegreerde rijmotoren bij aan de uitstekende prestaties op hellingen. 

Auto Fork Leveling System
Om de productiviteit verder te 
verbeteren, zorgt deze functie 
ervoor dat de vorken gemakkelijk 
en automatisch exact horizontaal 
gesteld kunnen worden tijdens het 
neigen van de mast.

Anti roll-back systeem op hellingen
Het anti roll-back systeem draagt bij aan de veiligheid 
en voorkomt dat de truck wegrolt en vereenvoudigd een 
“stop & go” op hellingen.

Max. rijsnelheid (onbelast)

Model
HX40
HX45
HX50

Km / h
18
18
18

Max. helling (beladen)

Model
HX40
HX45
HX50

%
23
21
19



Driving Speed
Limit Limit 

the speedthe speed

Curve Control
Curve Control is een automatisch veiligheidssysteem dat 
de rijsnelheid begrenst op basis van de stuur beweging. 
Dit draagt bij aan veilige en nauwkeurige bediening van 
de truck.



Zicht en veiligheid
Uitstekend zicht draagt 
bij aan de veiligheid
De geoptimaliseerde constructie van de hef-
cilinder biedt de chauffeur een ruimer doorzicht. 
De panoramaspiegel verruimt het zicht achter-
waarts.

Sterke hoofdbeschermer
De hoofdbechermer voldoet aan de bescher-
mende eisen zoals gesteld voor CEE en ANSI 
richtlijnen met behoud van een uitstekend zicht 
rondom. 

voor de chauffeur en zijn werkomgeving



Zicht en veiligheid De werkplek voor de chauffeur is 

ontworpen met oog voor optimale 

veiligheid en comfort.

Verlichting
Standaard is de truck voorzien van halogeen werklampen (optie LED) aan de voorzijde 
en LED combinatie lichten aan de achterzijde. Deze zorgen voor voldoende zicht in alle 
omstandigheden. De reflectoren op het contragewicht dragen bij aan extra zichtbaar-
heid. Optioneel kan de truck van extra (veiligheid)verlichting worden voorzien.

Beveiligde vork- en mastbediening
Bij het dalen van de vorken zorgt een klep in het hydrau-
lisch systeem voor een gecontroleerde beweging. Een 
veiligheidsventiel voorkomt dat de vorken onverwacht snel 
dalen in het geval van schade of een mankement aan de 
hydraulische slangen.

OPSS (Operator Presence Sensing System)
Dit systeem zorgt ervoor dat wanneer de chauffeur niet op 
zijn stoel zit, alle mast- en rijfuncties automatisch worden 
uitgeschakeld.

Lift
lock

Tilt
lock

Drive
lock



Ruime werkplek 
voor de chauffeur
In het ontwerp is rekening 
gehouden met meer 
ruimte, optimaal zicht en 
verbeterd comfort voor 
de chauffeur

Verbeterde positie 
voetpedalen
De stand en positie van 
het rijpedaal en rem is 
ergonomisch ontworpen.

Ruime opstap
De ruime trede is voorzien 
van anti-slip profiel en 
voorziet de truck van een 
veilige op- en afstap.

Verstelbare stuurkolom
Om de zitpositie van de 
chauffeur optimaal in te 
stellen, is de stuurkolom 
eenvoudig verstelbaar 
middels een hendel aan de 
rechterzijde van het stuur.

Optimale ergonomie
en eenvoudig in gebruik



Eenvoudig 
batterijwisselen
Standaard is de truck 
geschikt voor zijdelings 
batterijwisselen via de 
volledig te openen deur 
in de zijkant. Desgewenst 
kan de truck ook uitge-
voerd worden om de bat-
terij verticaal te wisselen. 
Vraagt u gerust om advies 
over de verschillende 
mogelijkheden en bijbe-
horende batterij wissel-
systemen.

Geavanceerd LCD display
Het bestuurders display is instelbaar in 12 verschillende talen. Het 3,5” LCD kleurenscherm biedt de 
chauffeur de mogelijkheid om eenvoudig de instellingen te wijzigen. Het scherm voorziet in informatie 
over onder andere snelheid, acceleratie, stuurstand, rijrichting, batterijconditie, draaiuren en truck-
instelling. Optioneel is een geïntegreerde weegfunctie mogelijk. Afhankelijke van de toepassing kan de 
chauffeur kiezen uit vooraf geprogrammeerde settings: H (High Performance) mode, N (normal) mode, 
E (Economic) mode and Turtle Mode waarbij de rijsnelheid beperkt blijft tot 7km/u tijdens het heffen.

Remvloeistof indicatie
De status van de remvloeistof 
wordt bewaakt met een 
sensor en is zichtbaar op 
het display.

Het doordachte ontwerp en de ideale 

samenstelling van componenten draagt 

bij aan het vereenvoudigd onderhoud.



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.

Crepa B.V. Part of UniCarriers 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.

weareunicarriers.nl
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