
Zem palešu turētāja UPC
UPC P1 / P2 / P5 / P6 / P4
Celšanas augstums: 27 mm / Kravnesība: 1500 kg



Pusautomātisks “Shuttle” tipa 
sistēmas risinājums
kompaktās noliktavās.
Palešu iekraušanai un izkraušanai, neradot sadursmes.

Visas priekšrocības īsumā

• Palešu iekraušana un izkraušana, neradot sadursmes

• Ērts darbs ar dažādu veidu paletēm

• Optimāls telpas izmantojums, pateicoties kompaktai uzglabāšanai

• Iespējams izmantot kopā ar gandrīz jebkuru Jungheinrich iekrāvēju

• Iespējama ievešana noliktavā un izvešana no noliktavas pēc LiFo un FiFo 
principa



Jūsu Jungheinrich “Shuttle” tipa sist
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Drošība Individualitāte
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Krautņotājs, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

UPC “Shuttle” tipa sistēma atbalsta 
pusautomātisku palešu uzglabāšanu 
kompaktajā noliktavu sistēmā, 
samazinot veicamo darbību skaitu, 
bet palielinot pārkraušanas jaudu.

Vēl lielāku drošību automatizētā 
noliktavā nodrošina opcionālā 
cilvēku aizsardzības sistēma, 
aizsargājot palešu kanālu vai darba 
eju no nesankcionētas piekļuves.

“Shuttle” tipa sistēma ir pieejama 
dažādos katrai konkrētajai situācijai 
individuāli pielāgojamos variantos. 
Piemēram, variants saldētavām piedāvā 
iespēju izmantot sistēmu līdz –30 °C 
temperatūrā.

Efektivitāte, strādājot divās un trīs 
maiņās
• Atsevišķs transportiera 

akumulatora lādētājs nodrošina 
vienkāršu akumulatora uzlādi no 
jebkuras 230 V tīkla 
kontaktligzdas.

• Atkarībā no izmantošanas 
intensitātes transportieri ar pilnībā 
uzlādētu akumulatoru komplektu 
var izmantot no 8 līdz 10 
stundām.

• Otrs akumulatora komplekts kopā 
ar pēc izvēles pieejamu 
akumulatora lādēšanas staciju 
ievērojami palielina ekspluatācijas 
laiku, strādājot divās/trīs maiņās.

• Zibenīgi ātra akumulatora 
nomaiņa, pateicoties akumulatora 
konteineram.

• Liela pārkraušanas jauda un laika 
ietaupījums, it īpaši pilnībā 
piepildot vai iztukšojot palešu 
kanālus.

Ērti lietojams rokas radiovadības 
termināls
• Vadības termināls un vadības 

sistēma savstarpēji sazinās ar 
divvirzienu radiosakaru palīdzību, 
kas darbojas no licencēšanas 
brīvajā radio frekvenču diapazonā 
(433 MHz).

• Ergonomisks, uzstādīts vadītāja 
redzamības zonā.

• Vienkārša vadība un skaidra 
informācijas attēlošana.

• Pārskatāmi funkciju taustiņi.
• Daudzas diagnostikas funkcijas 

Jungheinrich servisa veikšanai.
• Izmantojams arī mobili.
• Alternatīvs variants, ja jau ir 

izveidota sasaiste ar WMS: virtuāla 
vadība datu pārraides termināļa 
skārienjūtīgajā ekrānā ar 
attēlojumu un darbību identisku 
reālajiem apstākļiem, nodrošinot 
augsta līmeņa vadības 
ergonomiku.

• Lielāku plauktu sistēmu gadījumā, 
izmantojot rokas radiovadības 
termināli, iespējams izvēlēties līdz 

UPC ar cilvēku aizsardzības sistēmu 
PSS (opcija)
• Palešu kanāla vai darba ejas 

aizsardzībai pret nesankcionētu 
piekļuvi.

• Atskanot trauksmes signālam, pēc 
izvēles ir iestatāma PSS ierosināta 
UPC transportiera pilnīga 
apstādināšana.

• Tikmēr autorizēti iekrāvēji, kuri 
tiek atpazīti automātiski, plauktus 
var apkalpot bez ierobežojuma.

• Visaptveroša aizsardzība UPC 
transportiera, paletes un kravas 
kustību laikā pieder pie risku 
mazināšanas pasākumiem, kurus 
ir noteikusi BGHW (Tirdzniecības 
un preču distribūcijas 
arodapvienība).

Augsta drošība pret darbības 
pārtraukumiem
• Visā pasaulē visu diennakti Jūsu 

rīcībā ir vairāk nekā 4700 
Jungheinrich klientu servisa 
tehniķu.

• Rezerves daļu pieejamība 
sasniedz 98 %, iespējama arī 
piegāde vienas nakts laikā.

Īpašas funkcijas
• Preču ievietošana un izņemšana no 

plauktiem atbilstoši LIFO (Last-In- 
First-Out), kā arī FIFO (First-In- 
First-Out) metodēm iespējama bez 
jebkādiem sarežģījumiem.

• Ja no kanāla nepieciešams izņemt 
pilnīgi visas paletes, piemēram, 
piegādes pasūtījuma izpildei, katru 
kanālā esošo paleti UPC 
automātiski nogādā izkraušanas 
pusē, kur to no plaukta izceļ 
iekrāvējs un nogādā preču 
izsniegšanas punktā.

• Šī funkcija ir iespējama arī tad, ja no 
plaukta kanāla ir jāizkrauj nevis visas 
paletes, bet gan tikai noteikts skaits 
palešu.

• Sablīvēšana: ja vairs nenotiek palešu 
iekraušana vai izkraušana no 
plaukta (piemēram, maiņas beigās), 
visas paletes automātiski var tikt 
nogādātas izkraušanas pusē.

Ērts darbs ar dažādu veidu kravu 
nesējiem
• Eiropaletes.
• Industriālās paletes.
• Eiropaletes un industriālās paletes 

vienā plauktu sistēmā: kombinētais 
transportieris ar sensoriem palešu 
izmēra identificēšanai.

• Ķīmisko vielu paletes.
• Pārējos variantus piegādājam pēc 

pieprasījuma.

UPC kompaktā noliktavu sistēma 
darbam saldētavā
• “Shuttle” tipa sistēma saldētavām 

(opcija) piedāvā tās izmantošanas 
iespējas līdz –30°C temperatūrā.

• Augsta darba gatavība, pateicoties 
papildu akumulatoru komplektam 
ar lādēšanas staciju.



Modeļa pārskats
Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums Ietilpība / slodze Braukšanas ātrums Celšanas ātrums bez kravas

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 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

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

 

 

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas 
Savienības drošības prasībām.  

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv
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