
Avtomatsko   
vodena vozila.
Smernice za uporabo



AGV vozila – popolnoma 
avtomatska, natančna in 
zanesljiva.

AVTOMATSKI 
VISOKODVIŽNI 
VILIČAR 
EKS 215a

Vsestranski AGV, primeren za zaprte 

transportno-skladiščne enote in težje 

dostopna primopredajna mesta:

XX nastavljive vilice

XX višina dviga do 6.000 mm

XX nosilnost do 1.500 kg

AVTOMATSKI 
VISOKOREGALNI VILIČAR
EKX 514a / 516ka / 516a

Močan AGV z možnostjo postopne 

avtomatizacije skladišča z zelo ozkimi 

hodniki (VNA):

XX »man-up« visokoregalni viličar

XX višina dviga do 13.000 mm

XX nosilnost do 1.600 kg

AVTOMATSKI 
VISOKODVIŽNI 
PALETNI VILIČAR
ERC 213a / 217a

Izredno okreten AGV, primeren za 

uporabo s standardnimi transportno-

skladiščnimi enotami in lahko 

dostopnimi primopredajnimi mesti:

XX potrebuje zelo malo prostora

XX višina dviga do 4.400 mm

XX nosilnost do 1.700 kg

AVTOMATSKI 
VISOKOREGALNI 
VILIČAR
ETX 513a / 515a

Fleksibilen AGV za ročno, polavtomatsko 

in avtomatsko uporabo v skladiščih z 

zelo ozkimi hodniki (VNA):

XX »man-down« visokoregalni viličar

XX višina dviga do 13.000 mm

XX nosilnost do 1.500 kg

AVTOMATSKI 
VLAČILEC
EZS 350a

Robusten vlačilec, primeren za 

vleko različnih prikolic. Zaradi 

kompaktnih dimenzij je primeren 

tudi za uporabo v ozkih hodnikih:

XX možnost popolnoma ročne in 

avtomatske uporabe

XX masa bremena za vleko: 

do 5.000 kg

AVTOMATSKI 
NIZKODVIŽNI 
PALETNI VILIČAR 
ERE 225a

Zmogljiv AGV, primeren za 

uporabo s standardnimi 

transportno-skladiščnimi 

enotami, za transport več palet 

hkrati in za daljše razdalje:

XX transport več palet hkrati

XX dolžina vilic do 2.400 mm

XX nosilnost do 2.500 kg

Glavni indikatorji za uporabo AGV-jev

XX večizmensko delo
XX neprekinjen transport
XX standardne transportno-skladiščne enote 

(tj. evro palete, industrijske palete, gitterbox)
XX višina dviga do 6 m / do 13 m pri avtomatskih  

visokoregalnih viličarjih
XX pogoste poškodbe tovora in opreme  

pri ročno upravljanem transportu
XX daljše transportne poti

Pogoji za uporabo AGV-jev

XX zaprt, suh prostor
XX temperatura prostora: 5 do 35 °C
XX širina voznega pasu od 2 m naprej (enosmerni transport) 

širina delovnega hodnika 1,8 m in hodnika za menjavo 6 m  

(avtomatski visokoregalni viličarji)
XX tla po VNA zahtevah v primeru avtomatskih  

visokoregalnih viličarjev

Natančno pozicioniranje s pomočjo laserske navigacije ali 
tehnologije induktivnega vodenja in transponderjev 

(avtomatski visokoregalni viličarji)

Visoka stopnja učinkovitosti v 
večizmenskem delovanju zahvaljujoč 
inteligentnemu upravljanju z energijo.

Številni varnostni senzorji 
za varno interakcijo z ljudmi.

Vse iz ene roke: od načrtovanja in izvedbe 
do servisnih dejavnosti in podpore.

Avtomatska vozila, ki temeljijo na preizkušenih serijskih vozilih in jih nadzira inteligentna programska oprema, so srce avtomatizirane 

logistike. Popolnoma samodejno, natančno in zanesljivo opravljajo ponavljajoča se opravila z velikim pretokom materiala v 

proizvodnem okolju in skladiščih. Številni varnostni senzorji ščitijo ljudi, blago in stroje, kar omogoča uporabo avtomatskih vozil 

v mešanem delovanju.
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Jungheinrich, d. o. o.

Korenova cesta 11
1241 Kamnik 

si-prodaja@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirani so nemški proizvodni 
obrati v krajih Norderstedt, 
Moosburg in Landsberg.

Vozila Jungheinrich ustrezajo 
evropskim varnostnim predpisom.


