
Transporter palet UPC
UPC P1 / P2 / P4 / P5 / P6
Wysokość podnoszenia: 27 mm / Udźwig: 1500 kg



Półautomatyczne rozwiązanie
do systemów głębokiego 
składowania.
Do bezkolizyjnego odkładania i pobierania palet.

Korzyści

• Bezkolizyjne pobieranie i odkładanie palet

• Elastyczna obsługa różnych typów palet

• Optymalne wykorzystanie pomieszczenia dzięki głębokiemu składowaniu

• Możliwość współpracy z praktycznie każdym wózkiem Jungheinrich

• Odkładanie i pobieranie ładunku według zasady LiFo i FiFo



Transporter palet
zapewnia maksymalne korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna efektywność 
dzięki bardzo wydajnym 
wózkom.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Półautomatyczny system głębokiego 
składowania UPC to mniejsza liczba 
korytarzy roboczych i wyższa 
zdolność przeładunkowa. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
opcjonalny system ochrony osób 
ogranicza nieupoważniony dostęp 
do kanału paletowego lub korytarza 
roboczego. 

System transporterów palet jest 
dostępny w różnych wariantach 
dostosowywanych do indywidualnych 
zastosowań. Wersja do mroźni 
umożliwia pracę w temperaturze do 
-30°C.  

Efektywność podczas pracy w trybie 
dwu- i trzyzmianowym.
• Zewnętrzny prostownik 

transportera umożliwia łatwe 
ładowanie z każdego gniazda 
sieciowego 230 V.

• W zależności od intensywności 
zastosowania, po pełnym 
naładowaniu transporter może 
pracować od ośmiu do dziesięciu 
godzin.

• Dodatkowy zestaw 
akumulatorów – w połączeniu 
z opcjonalną stacją ładowania – 
znacznie wydłuża dostępność 
urządzenia podczas pracy 
w trybie dwu- i trzyzmianowym.

• Szybka wymiana akumulatora.
• Wysoka zdolność przeładunkowa 

i oszczędność czasu, zwłaszcza 
podczas pełnego wypełniania lub 
opróżniania kanałów paletowych.

Przyjazny użytkownikowi przenośny 
terminal.
• Terminal i układ sterowania 

komunikują się przez 
dwukierunkowe łącze radiowe.

• Ergonomiczny, zamontowany 
w polu widzenia operatora.

• Łatwa obsługa i przejrzysty 
wyświetlacz.

• Wygodnie rozmieszczone 
przyciski funkcyjne.

• Liczne funkcje diagnostyczne dla 
serwisu Jungheinrich.

• Także do zastosowań mobilnych.
• Alternatywnie, jeżeli jest już 

system WMS: wirtualna obsługa 
na ekranie dotykowym radiowego 
terminalu danych, przedstawienie 
i funkcja jak w rzeczywistości 
zapewniają większą ergonomię 
obsługi.

• W dużych systemach regałowych 
za pomocą jednego ręcznego 
terminalu radiowego można 
komunikować się z maksymalnie 
69 różnymi transporterami. 
W tym celu operator zmienia na 
terminalu identyfikator, aby 
połączyć się z następnym 

Transporter palet z systemem 
ochrony osób (PSS) (opcja)
• Zabezpieczenie przed 

nieuprawnionym dostępem do 
kanału paletowego lub korytarza 
roboczego.

• W przypadku alarmu transporter 
palet może być zatrzymany przez 
system ochrony osób (PSS).

• Wózki przeznaczone do 
współpracy z transporterami 
palet mogą być wykorzystywane 
również do obsługi regałów.

• Ochrona transportera palet, 
palety i ładunku odpowiada 
zaleceniom dotyczącym redukcji 
zagrożeń proponowanym przez 
niemiecką organizację BGHW.

Wysoka bezawaryjność
• Ponad 4700 techników 

serwisowych Jungheinrich na 
całym świecie jest do dyspozycji 
klientów przez 24 godziny na 
dobę.

• Dostępność części zamiennych 
na poziomie 98%, także 
w ramach nocnej dostawy.

Specjalne funkcjonalności
• Możliwość łatwej realizacji 

odkładania i pobierania palet 
według zasady LIFO (Last-In-First- 
Out) oraz FIFO (First-In-First-Out).

• W przypadku konieczności 
całkowitego opróżnienia kanału, 
np. z uwagi na realizowaną 
dostawę, transporter UPC 
automatycznie dostarcza każdą 
paletę z kanału do miejsca, gdzie 
jest pobierana za pomocą wózka 
widłowego i transportowana przez 
niego dalej.

• Taki sam schemat działania ma 
miejsce także wtedy, gdy nie ma 
potrzeby wyjmowania wszystkich 
palet, a tylko ich zdefiniowaną 
liczbę.

• Zagęszczanie: Jeśli palety w danej 
chwili nie są pobierane lub 
odkładane (np. na koniec zmiany), 
można je automatycznie 
przetransportować w kierunku 
miejsca pobierania.

Elastyczna obsługa różnych nośników 
ładunku
• Europalety.
• Palety przemysłowe.
• Europalety i palety przemysłowe 

w tym samym systemie regałowym: 
Transportery z czujnikami 
rozpoznającymi wielkość palety.

• Palety chemiczne.
• Inne warianty dostępne na 

zamówienie.

System głębokiego składowania UPC 
do mroźni
• Transporter palet w wersji do 

mroźni (opcja) może być 
stosowany w temperaturach do 
-30°C.

• Większa dostępność dzięki 
dodatkowemu kompletowi 
akumulatorów ze stacją ładowania.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa Udźwig / ładunek Prędkość jazdy Prędkość podnoszenia bez 
ładunku

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

 

 

Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.  

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl
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