
Under Pallet Carrier UPC
UPC P1 / P2 / P4 / P5 / P6
Výška zdvihu: 27 mm / Nosnost: 1500 kg



Poloautomatické řešení typu 
Shuttle
do kompaktních skladových 
systémů.
Pro bezkolizní naskladnění a vyskladnění palet.

Přehled výhod

• Bezkolizní naskladnění a vyskladnění palet

• Flexibilní manipulace s různými typy palet

• Optimální využití prostoru díky kompaktnímu skladovému systému

• Použitelný prakticky s každým vysokozdvižným vozíkem Jungheinrich

• Naskladnění a vyskladnění na základě principů LiFo a FiFo



Váš systém Jungheinrich Shuttle
Pro maximální užitek zákazníka.

Efektivita Bezpečnost Individualita
Maximální výkon 
s nejefektivnějšími vozíky.

Nejlepší předpoklady 
bezpečné práce.

Vozík je stejně individuální, 
jako vaše podnikání.

Vozíky typu UPC-Shuttle podporují 
poloautomatické skladování palet 
v systémech kompaktních skladů pro 
méně pracovních kroků a vyššímu 
výkonu překládky.

Pro vyšší bezpečnost 
automatizovaného provozu skladu 
zajistí volitelný systém ochrany osob 
nedovolený vstup do paletového 
kanálu nebo do pracovní uličky.

Systém Shuttle je dostupný 
v nejrůznějších variantách, které 
můžete přizpůsobit vašim 
individuálním potřebám. Provedení pro 
mrazírenský provoz například nabízí 
možnosti využití za teplot až –30 °C.

Efektivita ve dvousměnném a 
třísměnném provozu
• Samostatná nabíječka baterií na 

vozíku ke snadnému nabíjení 
z libovolné zásuvky 230 V.

• V závislosti na intenzitě využití je 
vozík s plně nabitou sadou baterií 
schopen dosáhnout 8 až 
10 hodin provozu.

• Doplňující druhá sada baterií ve 
spojení s volitelně dodávanou 
nabíjecí stanicí baterií zvyšuje 
dobu použitelnosti ve 
dvousměnném a třísměnném 
provozu.

• Výměna baterií během několika 
sekund díky bateriovému 
kontejneru.

• Vysoký výkon překládky a časová 
úspora především při kompletním 
zaplnění nebo vyprázdnění 
paletových kanálů.

Uživatelsky přívětivý ruční 
bezdrátový terminál
• Ovládací terminál a řídicí jednotka 

komunikují prostřednictvím 
obousměrného bezdrátového 
spojení, provoz v pásmu ISM, 
které není spojeno s ohlašovací 
povinností (433 MHz).

• Ergonomický, umístěný v zorném 
poli řidiče.

• Snadné ovládání a přehledný 
informační displej.

• Přehledná funkční tlačítka.
• Četné diagnostické funkce pro 

servis Jungheinrich.
• Terminál je také přenosný.
• Alternativa, pokud je již 

k dispozici systém WMS: virtuální 
obsluha pomocí dotykové 
obrazovky bezdrátového 
terminálu, zobrazení a funkce 
jako v reálu a tím vylepšená 
ergonomie obslužných prvků.

• U větších regálových zařízení je 
možné z jednoho ručního 
bezdrátového terminálu zvolit až 
69 různých nosičů. Řidič 
jednoduše změní označení na 
terminálu, aby se dostal k dalšímu 
nosiči.

Systém UPC se systémem ochrany 
osob PSS (volitelné příslušenství)
• Zabezpečení přístupu 

k paletovému kanálu nebo vstupu 
nepovolaných osob do pracovní 
uličky.

• Pokud je generován poplach, 
budou vozíky UPC zastaveny 
systémem PSS.

• Autorizované vozíky, které jsou 
rozpoznány automaticky, nejsou 
omezeny při obsluze regálů.

• Rozsáhlá ochrana při pohybu 
nosičů UPC, palet a břemen 
splňuje požadavky na opatření 
pro snižování rizik stanovené 
německým profesním sdružením 
pro obchod a distribuci zboží 
(BGHW).

Vysoká míra zabezpečení proti 
výpadku
• Více než 4700 techniků 

zákaznického servisu 
Jungheinrich je tu pro vás po 
celém světě čtyřiadvacet hodin 
denně.

• Dostupnost náhradních dílů je 
98 %, nabízíme také službu Over- 
Night-Delivery.

Zvláštní funkce
• Snadná je také realizace 

naskladnění a vyskladnění podle 
principu LiFo (Last-In-First-Out) 
nebo FiFo (First-In-First-Out).

• Při úplném vyprázdnění kanálu 
například pro některou objednanou 
dodávku přesune vozík UPC 
automaticky každou paletu kanálu 
na stranu pro vyskladnění, kde je 
odebrána vysokozdvižným vozíkem 
a přesunuta k výdeji zboží.

• Tato funkce je dostupná i za 
předpokladu, že nemají být 
vyskladněny všechny, ale jen 
definovaný počet palet.

• Funkce komprese. V případě, že 
neprobíhá žádné naskladňování a 
vyskladňování (např. na konci 
směny), mohou být všechny palety 
automaticky přesunuty na stranu 
pro vyskladnění.

Flexibilní manipulace s různými nosiči
• Euro palety.
• Průmyslové palety.
• Euro a průmyslové palety ve 

stejném regálovém systému. 
Kombinované přepravní vozíky se 
senzory k identifikaci velikosti 
palety.

• Palety pro chemický průmysl.
• Další varianty dodáváme na 

vyžádání.

Kompaktní skladovací systém UPC 
v mrazírenském skladu
• Systém Shuttle v provedení pro 

mrazírenský provoz (volitelné 
příslušenství) nabízí možnosti 
využití při teplotách až –30 °C.

• Vyšší provozní pohotovost díky 
další sadě baterií s nabíjecí stanicí.



Přehled modelů
Vhodný model pro vaše použití:

Název Nosnost/náklad Rychlost pojezdu Rychlost zdvihu bez 
nákladu

UPC P1 1.500 kg 3.8 km/h 0.01 m/s

UPC P2 1.500 kg 3.8 km/h 0.01 m/s

UPC P4 1.500 kg 3.8 km/h 0.01 m/s

UPC P5 1.500 kg 3.8 km/h 0.01 m/s

UPC P6 1.500 kg 3.8 km/h 0.01 m/s

 

 

Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  

Vozíky Jungheinrich splňují evropské 
bezpečnostní požadavky.  

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz
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