
Voziček UPC
UPC P1 / P2 / P5 / P6 / P4
Dvižna višina: 27 mm / Nosilnost: 1500 kg



Polsamodejna rešitev z vozički
za kompaktni skladiščni sistem.
Za manipulacijo palet brez trkov.

Pregled vseh prednosti

• Skladiščenje palet brez trkov.

• Prilagodljiva manipulacija raznih vrst palet.

• Optimalen izkoristek prostora zaradi kompaktnega skladiščenja.

• Združljivost s skoraj vsemi viličarji Jungheinrich.

• Možnost skladiščenja po metodah LIFO in FIFO.



Voziček znamke Jungheinrich,
ki se vedno obnese.

Učinkovitost. Varnost. Individualnost.
Največja zmogljivost z 
najučinkovitejšimi 
regalnimi vozili.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Viličar, ki se prilagodi 
vašemu poslovanju.

Voziček UPC podpira polsamodejno 
paletno skladiščenje v kompaktnem 
skladiščnem sistemu; zahteva manj 
delovnih hodnikov in poveča pretok 
blaga.

Za izboljšanje varnosti v 
avtomatiziranem načinu opcijski 
sistem za zaščito oseb poskrbi, da 
nepooblaščene osebe nimajo 
dostopa do paletnega kabala ali 
delovnega hodnika.

Sistem z vozički je na voljo v raznih 
izvedbah, prilagojenih zahtevam 
uporabe. Denimo hladilniška izvedba 
omogoča uporabo v okolju do –30 °C.

Učinkovita dvoizmenska ali 
triizmenska uporaba.
• Ločen polnilnik baterije za 

voziček zagotavlja preprosto 
polnjenje na vsaki navadni 230- 
voltni vtičnici.

• Voziček s popolnoma napolnjeno 
baterijo lahko obratuje od 8 do 10 
ur, odvisno od intenzivnosti 
uporabe.

• Dodatna baterija, skupaj z 
opcijsko polnilno postajo, znatno 
podaljša čas delovanja pri 
dvoizmenskem ali triizmenskem 
delu.

• Zamenjava baterije v nekaj 
sekundah.

• Velik pretok blaga in velik 
prihranek časa, zlasti pri 
popolnem polnjenju ali praznjenu 
paletnih kanalov.

Uporabniku prijazen ročni brezžični 
terminal.
• Terminal in krmilnik komunicirata 

po dvosmerni povezavi, ki deluje 
na frekvenci ISM (433 MHz).

• Mesto namestitve je ergonomsko 
in v vidnem polju voznika.

• Preprosta uporaba in jasen 
prikazovalnik.

• Pregledne funkcijske tipke.
• Številne diagnostične funkcije za 

servis Jungheinrich.
• Možnost prenosne uporabe.
• Alternativa, če že obstaja sistem 

za upravljanje skladišč (WMS): 
virtualno upravljanje ročnega 
terminala prek zaslona na dotik, 
prikaz in funkcije kot v realnosti, 
kar poveča ergonomijo 
upravljanja.

• V večjih regalnih sistemih voznik z 
enim ročnim terminalom lahko 
izbere do 69 različnih vozičkov. 
Voznik preprosto spremeni 
oznako v ročnem terminalu in že 
lahko upravlja naslednji voziček.

Voziček UPC s sistemom za zaščito 
oseb (opcija).
• Preprečevanje nepooblaščenega 

dostopa do paletnega kanala ali 
delovnega hodnika.

• Če se sproži alarm, se vozički 
UPC prek sistema za zaščito oseb 
opcijsko ustavijo.

• Za avtorizirane viličarje, ki so 
samodejno zaznani, ni ovir za 
delo v regalih.

• Obsežna zaščita pri premikanju 
vozičkov UPC, palet in tovora je 
skladna z ukrepi za zmanjšanje 
nevarnosti, ki jih predlaga stroka.

Večja zanesljivost.
• Po vsem svetu deluje več kot 

4.700 tehnikov servisne službe 
Jungheinrich.

• Razpoložljivost nadomestnih 
delov je 98-odstotna, možnost 
nočne dostave.

Posebne funkcije.
• Preprosto uskladiščenje in 

izskladiščenje z načinoma LIFO in 
FIFO.

• Ob popolni izpraznitvi kanala, 
denimo ob naročilu za dostavo, 
UPC samodejno pripelje vsako 
paleto v kanalu do mesta za 
izskladiščenje, kjer se paleta 
prevzame z viličarjem in prepelje 
do odpreme.

• Ta funkcija je mogoča, tudi če ni 
treba izskladiščiti vseh palet, 
temveč samo točno določeno 
število palet.

• Zgostitev: Če ni nalogov za 
uskladiščenje ali izskladiščenje, 
denimo ob koncu izmene, se lahko 
vse palete samodejno prepeljejo do 
mesta za izskladiščenje.

Prilagodljiva manipulacija raznih vrst 
transportnih skladiščnih enot.
• Evropalete.
• Industrijske palete.
• Evropalete in industrijske palete v 

istem regalnem sistemu: 
Kombinirani voziček s tipali za 
zaznavanje velikosti palete.

• Kemijske palete.
• Po naročilu so na voljo tudi druge 

izvedbe.

Kompaktni skladiščni sistem z vozički 
UPC v hladilnici.
• Sistem z vozički v hladilniški izvedbi 

(opcija) omogoča uporabo do –30 
°C.

• Izboljšana razpoložljivost z dodatno 
baterijo s polnilno postajo.



Pregled modelov
Pravi model za vaš namen uporabe:

Ime Nosilnost/obremenitev Hitrost vožnje Dvižna hitrost brez 
obremenitve

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

 

 

Certificirani so nemški proizvodni obrati 
v krajih Norderstedt, Moosburg in 

Landsberg.
 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.  

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si
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