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Todistetusti	  parempaa	  trukkiergonomiaa	  
	  
-‐Rotator	  Oy	  ja	  UniCarriers	  tarjoavat	  kokonaistaloudelliset	  	  
sisälogistiikan	  ergonomiaratkaisut	  
	  
 
 
Rotatorin	  osastolla	  C728	  pääset	  kuulemaan,	  miten	  Atlet	  by	  Unicarriers	  muutti	  sisälogistiikan	  ergonomian	  –pysyvästi.	  	  
Tule	  myös	  kuulemaan	  lisää	  Rotatorin	  tarjoamasta,	  monipuolisesta	  konevalikoimasta.	  Meiltä	  saat	  koneet	  kaikkiin	  
nosto-‐	  siirto	  ja	  rakennustöihin,	  saman	  katon	  alta.	  	  
	  
Tergo	  työntömastotrukkisarja	  tarjoaa	  alan	  ergonomisimmat	  ratkaisut	  sisälogistiikkaan.	  UniCarriersin	  modulaarinen	  konsepti	  
koneiden	  rakentamisessa	  varmistaa,	  että	  on	  työkoneesi	  työntömasto-‐,	  nelitie-‐	  tai	  kapeakäytävätrukki	  niin	  käytössäsi	  on	  aina	  
sama	  kuljettajan	  mukaan	  säädettävissä	  oleva	  ohjaamo	  ja	  hallintalaitteet.	  Alansa	  ehdotonta	  huippua	  oleva	  Ergologic	  –	  
ohjauskahva	  viimeistelee	  koneen	  helpon	  ja	  tarkan	  hallinnan	  sekä	  vähentää	  rasitusvammoihin	  liittyviä	  sairauspoissaoloja.	  Näin	  
yrityksen	  tärkein	  voimavara,	  henkilöstö,	  säästyy	  turhilta	  sairauspoissaoloilta,	  työtehon	  kasvaessa.	  Unicarriersin	  alan	  
huippusaavutus	  tarjoaa	  siis	  paitsi	  johtavaa	  ergonomiaa	  luokassaan,	  myös	  kokonaistaloudellisen	  hyödyn	  yritystoiminnalle.	  
	  
Ville	  Jokela	  Rotatorilta	  avaa	  ergonomia-‐asiaa	  päivittäin	  puheenvuoroissaan	  ohjelmalavalla	  klo	  14-‐14.30,	  yhdessä	  Finla	  ry:n	  
asiantuntijan	  kanssa.	  Tule	  kuulemaan,	  miten	  tämä	  innovaatio	  mahdollistaa	  työhyvinvoinnin	  lisäksi	  myös	  taloudellisen	  
hyödyn.	  
	  
Osastolla	  ovat	  esillä	  Atlet	  by	  UniCarriers	  mallit	  EPL100	  ja	  UMS160,	  sekä	  Unicarriers	  mallit	  TX18	  ja	  DX32.	  Trukkien	  lisäksi	  voit	  
tutustua	  osastollamme	  muihin	  oman	  alansa	  kärkeä	  edustaviin	  nosto-‐	  ja	  siirtoratkaisuja	  tarjoaviin	  laitteisiin,	  kuten	  JLG	  
nostimiin	  ja	  Merlo	  kurottajiin.	  Esillä	  on	  Merlo	  25.6,	  helppokäyttöinen	  ja	  tehokas,	  teleskooppipuomilla	  varustettu	  ahtaiden	  
tilojen	  kurottaja	  sekä	  erityisesti	  teollisuuteen	  tarkoitettu	  JLG	  Toucan	  T10E,	  monikäyttöinen	  ja	  kompakti	  vertikaalinostin.	  	  
	  
Osastolla	  on	  esittelyssä	  myös	  Rotatorin	  Jälkipalvelut,	  joiden	  tarjoaman	  ammattitaidon,	  ripeän	  varaosapalvelun	  ja	  
maanlaajuisen	  huoltoverkoston	  avulla	  koneesi	  toimintakunto	  on	  taattu.	  
	  
Lisätietoja	  
Myynti:	  
Juha	  Jaakola	  050	  353	  6444	  
Jorma	  Puhakka	  040	  556	  2774	  
Ville	  Jokela	  040	  837	  5084	  
Risto	  Maaniemi	  0400	  114	  248	  
	  
Huolto	  ja	  huoltosopimukset:	  
Iiro	  Haataja	  050	  567	  2875	  
	  
 

	  
	  
	  

	  


