
Jungheinrich AGV.
Automated Guided
Vehicle pro maximální 
produktivitu.



Automatické vozíky 
Jungheinrich
Výhody:

■   Uvolnění pracovníků z rutinních úkonů na kvalifikovanější práci
■   Přesnější a spolehlivější manipulace
■   K dispozici 24/7
■   Vyšší bezpečnost
■   Komunikace s informačními systémy v reálném čase
■   Řešení na míru pro Vaše procesy
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ERE 225a
Nízkozdvižný vozík

■   Délka vidlí až 2 400 mm
■   Nosnost až 2 500 kg
■   Ideální pro přepravu více palet najednou
■   Možnost automatického nabíjení 
     a Li-Ion technologie

ERC 215a
Vysokozdvižný vozík

■   Zdvih až 4 000 mm
■   Nosnost až 1 500 kg
■   Možnost automatického nabíjení 
     a Li-Ion technologie

ERC 215a

ERE 225a



EKS 215a
Vysokozdvižný vozík 
bez podpěrných ramen

■   Zdvih až 6 000 mm
■   Nosnost až 1 500 kg
■   Volné vidle pro flexibilní manipulaci
■   Kompaktní rozměry i do těsných prostor
■   Snadná výměna baterie během několika minut
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EZS 350a
Tahač

■   Univerzální tahač
■   Ideální řešení například pro milk-run
■   Tažná síla až 5 000 kg
■   Možnost kombinace automatického provozu a provozu s řidičem
■   Možnost hydraulického a elektrického napojení na vagónky
■   Možnost automatického nabíjení a Li-Ion technologie
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Automatizace
na míru

Milimetrově přesná navigace

■   Laserová či konturová navigace pro maximální přesnost
■   Žádné zásahy do podlahy, žádné kabely

Maximální bezpečnost

■   Kombinace bezpečnostních čidel pro bezpečný smíšený provoz
■   Adaptivní bezpečnostní zóny v závislosti na rychlosti a směru jízdy

Řešení pro Vás

■   Napojení na informační systémy a další automatizační systémy navržené na míru pro Váš provoz
■   Vizualizace automatizovaného provozu pro neustálý přehled a efektivní řízení

Laserová navigace

Reakční zóny
bezpečnostních senzorů



Začněte
již dnes
■   Začněte se zvyšováním produktivity
■   Obraťte se na nás s jakýmikoliv dotazy
■   Přijeďte se podívat jak AGV funguje, 
     rádi Vám vozík předvedeme v akci
■   Podívejte se na případové studie 
      na www.youtube.com/jungheinrich.cz
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Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01  Říčany 
tel.: +420 313 333 111, 333 
fax: +420 313 333 777 

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz


