
Automatyczny system transportowy 
(AGV)
EKX 514a / 516ka / 516a
Wysokość podnoszenia: 11000-13000 mm / Udźwig: 1400-1600 kg



Wydajny wózek
w zautomatyzowanym magazynie 
z wąskimi korytarzami roboczymi.
Do składowania na dużych wysokościach.

Nasze wydajne urządzenia EKX 516a doskonale sprawdzają się jako automatyczne systemy transportowe (AGV). Powstają na 
bazie naszego akumulatorowego wózka systemowego do kompletacji z obrotową karetką wideł EKX. Wózek EKXa 
odznacza się maksymalną wydajnością przy wysokości podnoszenia do 13 000 i wyznacza nowe standardy 
w zautomatyzowanym magazynie z wąskimi korytarzami.

Urządzenie jest wyposażone w napęd 80 V i bezobsługowy reluktancyjny silnik synchroniczny, dzięki czemu zapewnia 
wyjątkową wydajność przy jednoczesnej redukcji zużycia energii. Dzięki opcjonalnie wbudowanemu prostownikowi oraz 
szynie prądowej wózek jest doskonale przystosowany do pracy przez 24 godziny na dobę.

Sprawdzone w praktyce prowadzenie indukcyjne w połączeniu z transponderami RFID umożliwia precyzyjne 
pozycjonowanie w miejscu składowania oraz automatyczną zmianę korytarza. Opcja stopniowej automatyzacji otwiera 
możliwości usprawnienia procesów magazynowych przy zapewnieniu maksymalnej dostępności wózków i efektywności 
pracy.

Korzyści

• Możliwość stopniowej automatyzacji

• Bezobsługowy synchroniczny silnik reluktancyjny

• Różne opcje odkładania i pobierania palet

• Wybudowany prostownik (opcja) do pracy przez 24 godziny na dobę

• Planowanie, realizacja i obsługa serwisowa od jednego dostawcy



Wózek widłowy do magazynów 
wysokiego składowania Jungheinrich
zapewnia maksymalne korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualność
Maksymalna wydajność 
dzięki efektywnemu 
rozwiązaniu 
automatycznemu.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Rozwiązanie tak 
indywidualne jak Państwa 
działalność.

Wysoka efektywność podczas 
obsługi regałów wysokiego 
składowania: dzięki 
bezobsługowemu synchronicznemu 
silnikowi reluktancyjnemu 
i napędowi 80 V.

Bezpieczna komunikacja: Wózek 
komunikuje się z systemem 
zarządzania za pośrednictwem sieci 
WLAN.

Rozwiązania zorientowane 
na przyszłość: Bazę naszych 
automatycznych rozwiązań tworzą 
sprawdzone i wydajne urządzenia 
standardowe.

Konstrukcja oparta na wysokiej 
jakości wózkach standardowych
• Bazę stanowi wózek systemowy 

wysokiego składowania EKX serii 
5

• W połączeniu z komponentami 
bezpieczeństwa, automatyki 
i nawigacji.

Efektywna technika napędu 
i wyposażenie podnoszące 
wydajność
• Napęd 80 V.
• Bezobsługowy synchroniczny 

silnik reluktancyjny.
• Czytnik RFID do określania 

pozycji w wąskim korytarzu 
roboczym.

• Opatentowany odzysk energii 
przy opuszczaniu i hamowaniu.

• Opcjonalnie wbudowany 
prostownik i szyna prądowa do 
efektywnej pracy w trybie 24/7.

Bezpieczeństwo procesów 
w magazynie
• Niezawodna technika 

prowadzenia indukcyjnego 
zapewniająca bezpieczną jazdę 
w każdym miejscu w magazynie.

• Wózek komunikuje się z 
nadrzędnym systemem 
zarządzania za pośrednictwem 
sieci WLAN.

Wszystko pod kontrolą – dzięki 
panelowi kontrolnemu AGV
• Panel kontrolny AGV wyświetla 

wszystkie najważniejsze 
informacje dotyczące pracy 
automatycznych wózków 
systemowych.

• Funkcje można łatwo dopasować 
do aktualnych potrzeb klienta 
i wymagań projektów.

Precyzyjna nawigacja
• Wysoka precyzja umożliwia bardzo 

dokładne pozycjonowanie wózków 
oraz transportowanych ładunków 
względem predefiniowanych 
lokalizacji składowania.

• Koncepcja i realizacja dostosowana 
do wymagań projektu i środowiska.

Możliwość stopniowej automatyzacji
• Stopniowa automatyzacja pozwala 

na łatwe doposażenie magazynu 
w przyszłości.

• warehouseNAVIGATION do 
precyzyjnego pozycjonowania 
wózków i transportowanych 
ładunków względem 
predefiniowanych miejsc 
składowania - by odciążyć 
operatora.

• Półautomatyczna praca z 
warehouseNAVIGATION przyczynia 
się do zwiększenia zdolności 
przeładunkowej nawet o 25%.

• W trybie pełnej automatyzacji 
wózki samodzielnie poruszają się 
w korytarzach magazynowych 
w celu niezawodnego wykonania 
przydzielonych zadań 
transportowych.

• Wózek komunikuje się z 
nadrzędnym systemem zarządzania 
za pośrednictwem sieci WLAN.



Przegląd modeli
Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa EKX 514a EKX 516ka EKX 516a

Udźwig / ładunek 1400 kg 1600 kg 1600 kg

Wysokość podnoszenia 
(maks.)

11000 mm 12000 mm 13000 mm

Wysokość wózka z masz
tem złożonym (h1)

2955 mm 2955 mm 2955 mm

Szerokość całkowita 1210 mm 1210 mm 1210 mm

Masa własna (wraz z aku
mulatorem)

6350 kg 6750 kg 7900 kg

Prędkość jazdy bez ładun
ku

10,5 km/h 12 km/h 12 km/h

Prędkość jazdy 
z ładunkiem

10,5 km/h 12 km/h 12 km/h

Napięcie 80 V 80 V 80 V

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

 Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  
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