
Under Pallet Carrier UPC
UPC P1 / P2 / P4 / P5 / P6
Hubhöhe: 27 mm / Tragfähigkeit: 1500 kg



Напівавтоматична шатлова система
для зберігання високої щільності.
Закладення піддонів на зберігання та забір зі зберігання без зіткнень.

Alle Vorteile auf einen Blick

• Закладення палет на зберігання та забір зі зберігання без зіткнень

• Ефективна обробка палет різних типів

• Оптимальне використання простору завдяки системі зберігання високої 
щільності

• Можливість використання практично з будь-яким вилковим навантажувачем 
Jungheinrich

• Можливість закладення вантажів на зберігання та забір зі зберігання за 
принципами LiFo та FiFo



Ваш шатл Jungheinrich
для максимальної користі.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з 
найефективнішими 
машинами.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Техніка - настільки 
індивідуальна, як і Ваш 
бізнес.

UPC-шатл підтримує 
напівавтоматичний режим 
зберігання піддонів у компактній 
складській системі, що дозволяє 
зменшити кількість робочих 
проходів та збільшити 
вантажообіг.

Доступна в якості опції система 
захисту персоналу запобігає 
несанкціонованому доступу до 
каналу для піддонів або робочого 
проходу, це сприяє підвищенню 
рівня безпеки при роботі 
автоматизованого складу.

Шатлові системи доступні в різних, 
придатних до застосування згідно 
індивідуальних потреб варіантах. 
Шатл у низькотемпературному 
виконанні, наприклад, пропонує 
можливості використання при 
температурі до -30 °C.

Ефективність при роботі у дві або 
три зміни
• Окремий зарядний пристрій 

акумулятора шатлу для 
простого заряджання від будь- 
якої розетки 230 В.

• Залежно від інтенсивності 
застосування шатл з повністю 
зарядженим комплектом 
акумуляторів здатен 
працювати протягом від 8 до 
10 годин.

• Додатковий другий комплект 
акумуляторів - у комбінації з 
доступній в якості опції 
станцією заряджання 
акумуляторів - значно 
підвищує час експлуатації у 
режимі роботи у дві або три 
зміни.

• Заміна акумулятора за лічені 
секунди завдяки 
акумуляторному контейнеру.

• Високі показники вантажообігу 
та економії часу, зокрема за 
повного заповнення чи 
звільнення каналу для 
піддонів.

Зручний у використанні пульт 
дистанційного керування
• Термінал та система керування 

обмінюються даними через 
двонаправлений радіоканал у 
діапазоні ISM (433 МГц), який 
не потребує реєстрації.

• Ергономічний, встановлений у 
полі зору оператора.

• Просте управління та 
зрозуміла індикація 
інформації.

• Зрозумілі функціональні 
клавіші.

• Численні функції діагностики 
для сервісних інженерів 
Jungheinrich.

•

UPC з системою захисту 
персоналу PSS (опція)
• Захист від несанкціонованого 

доступу до каналу для піддонів 
або робочого проходу.

• Якщо спрацьовує сигналізація, 
PSS зупиняє шатли UPC (опція).

• Для авторизованих вилкових 
навантажувачів, які 
розпізнаються автоматично, 
під час обслуговування 
стелажів не виникає жодних 
перешкод.

• Комплексний захист під час 
пересування шатла UPC, 
піддона та вантажу відповідає 
одному зі заходів щодо 
зменшення небезпеки, 
запропонованих організацією 
BGHW.

Високий рівень безаварійності
• Понад 4 700 сервісних 

інженерів Jungheinrich по 
всьому світу є до Ваших послуг 
у будь-який час доби.

• Коефіцієнт доступності 
запчастин понад 98 %, у т.ч. з 
постачанням на наступний 
день.

Особливі функціональні 
можливості
• Легка реалізація закладення на 

зберігання та забору зі 
зберігання за принципами LIFO 
(«Останній зайшов, перший 
вийшов») та FIFO («Перший 
зайшов, перший вийшов»).

• При повному випорожненні 
каналу, напр. для виконання 
замовлення на постачання, UPC 
автоматично транспортує 
кожний піддон із каналу на бік 
забору, де він підбирається 
штабелером і перевозиться в 
секцію відвантаження товарів.

• Цю функцію можна також 
використовувати, коли потрібно 
забрати зі зберігання не всі 
піддони, а лише певну кількість.

• Ущільнення: Коли закладення 
на зберігання та забір зі 
зберігання не відбувається 
(напр. в кінці зміни), можна 
налаштувати автоматичне 
транспортування всіх піддонів 
на бік забору.

Ефективна обробка різних носіїв 
вантажу
• Європалети.
• Промислові палети.
• Промислові та європалети у 

межах однієї стелажної системи: 
комбі-шатл з датчиками для 
визначення розміру палети.

• Хімічні палети.
• Інші варіанти доступні на 

замовлення.

Система зберігання високої 
щільності UPC на 
низькотемпературному складі
• Шатлова система у 

низькотемпературному 
виконанні (опція) пропонує 



Übersicht
Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name Tragfähigkeit/Last Fahrgeschwindigkeit Hubgeschwindigkeit ohne 
Last

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 P4 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

 

 

Заводи, центри збуту і сервіс 
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 

14001.
 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.  

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583

факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua
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