
Автоматична підйомна техніка Auto 
Pallet Mover (APM) повідковий візок
ERE 225a
Висота підйому: 122 mm / Вантажопідйомність: 2500 kg



Потужний АРМ
на великих відстанях.
Для транспортування кількох піддонів

Наші передові та ефективні ERE 225a є самохідними транспортними машинами (СТМ), створеними на базі наших 
серійних виробів з метою сталої оптимізації Ваших складських процесів. Автоматизація стає у пригоді особливо 
там, де ставляться однакові завдання з перевезення, які регулярно повторюються. Автоматичний 
низькопідйомний візок вражає своїми компонентами системи навігації, виконаними за перспективною 
технологією, продуманими елементами системи безпеки та потужною технологією трифазного приводу. Міцна 
конструкція, змінна довжина вил та високі показники вантажопідйомності до  2 500 кг дозволяють їм ефективно 
працювати на довгих відстанях та перевозити кілька піддонів одночасно. Керування АРМ реалізується з 
застосуванням системи лазерної навігації за допомогою нанесених на маршруті рефлекторів, що дозволяє 
розташовувати вантажі з точністю до міліметра. У змішаному режимі роботи, в якості інтегрованого в наявну 
структуру фабрики пристрою, або автономного рішення  - модульна структура системи дозволяє гнучко 
пристосовуватися до вимог у Вашому складі, які постійно змінюються.

 

 

Всі переваги одним поглядом:

• Висока вантажопідйомність

• Оптимізовані шляхи транспортування

• Використання наявних маршрутів

• Малий строк окупності завдяки оптимізації процесів

• Точне маніпулювання піддонами завдяки системі лазерної навігації

5 років без клопотів. Гарантовано.

Надзвичайно короткий час заряджання та нуль витрат 
на технічне обслуговування роблять літій-іонні 
акумулятори найбільш витривалими енергоносіями, які 
залишили конкурентів далеко позаду. Наша 5-річна 
гарантія на літій-іонний акумулятор — це обіцянка 
довгострокової ефективності, що не залежить від часу 
роботи.

100% задоволення. Гарантовано.

Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною 
технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців 
ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої 
технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи 
причин.



Ваш низькопідйомний візок 
Jungheinrich
для максимальної вигоди.

Ефективність Безпека Індивідуальний 
підхід

Максимальна 
продуктивність з 
найефективнішими 
рішеннями у сфері 
автоматизації.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Рішення у сфері 
автоматизації настільки 
індивідуальні, як і Ваш 
бізнес.

Інноваційні концепції 
енергоспоживання забезпечують 
оптимальну віддачу а будь-якій 
робочій ситуації - навіть при 
експлуатації в режимі 24/7.

Різні датчики системи безпеки 
надійно запобігають 
забезпечують пошкодженням 
вантажів і периферії.

Ми полегшимо процес 
автоматизації для Вас: завдяки 
нескладній інтеграції у наявні 
структури та процеси.

Рішення на базі сучасних 
стандартних машин
• Базовий пристрій - 

електричний 
низькопідйомний повідковий 
візок ERE у комбінації з 
доступними в широкому 
асортименті засобами безпеки, 
а також компонентами систем 
автоматизації та навігації.

• Стандартні елементи 
керування серійним 
пристроєм для простоти та 
зручності керування.

Ефективні технології приводу та 
оснащення
• Технологія трифазного 

приводу.
• Висока вантажопідйомність 

(до 2 500 кг).
• Надійна конструкція.
• Змінна довжина вил.

Технологією літій-іонних 
акумуляторів
• Високий коефіцієнт 

доступності завдяки 
надзвичайно швидкому 
заряджанню.

• Заміна акумулятора не 
потрібна.

• Заощадження коштів завдяки 
більшому часу роботи й 
відсутності потреби в 
техобслуговуванні порівняно зі 
свинцево-кислотними 
акумуляторами.

• Не потрібні спеціальні 
приміщення для заряджання 
та вентиляція, оскільки під час 
заряджання не виділяється газ.

Система безпеки у пристрої
• Серійний сканер, що розпізнає 

людей у напрямку руху, 
залежно від швидкості сканує 
проїзд перед 
автоматизованою машиною 
на наявність перешкод.

• У разі виявлення перешкоди 
на своєму шляху АРМ 
зупиняється перед нею.

• На поворотах сканер 
передбачливо перевіряє 
простір перед машиною.

• Бічні датчики для захисту 
машини з боків.

• Аварійний кнопковий вимикач 
у машині.

Безпека складських процесів
• Пульт керування АРМ: усе під 

контролем
• Індикація всієї можливої 

інформації про машину через 
графічну візуалізацію на пульті 
керування АРМ.

• Можливість швидкого 
отримання інформації про 
актуальний стан виконання 
задач із перевезення.

• Введення задач з різними 
пріоритетами й обробка у 
відповідній послідовності.

• Реалізація специфічних 
функцій (в залежності від 
потреб клієнта) для конкретної 
системи та їх активація.

Проста системна інтеграція
• Проста інтеграція в наявну IT- та 

мережеву інфраструктуру.
• Легке приєднання до наявної 

системи WMS/ERP за допомогою 
Logistics Interface Jungheinrich.

• Для зв’язку використовується 
наявна бездротова мережа 
WLAN.

Точна навігація
• Розташовування на визначених 

станціях машин та вантажів, що 
перевозяться, з точністю до 
міліметра.

• За потреби є можливість 
комбінування різних способів 
орієнтування в просторі для 
створення гібридної системи 
навігації.

• Концепція та реалізація 
визначаються з урахуванням 
особливостей проекту та 
навколишнього середовища.

Можливість транспортування 
одного або кількох піддонів
• Максимальна 

вантажопідйомність 2,5 т для 
перевезення важких вантажів на 
рівні підлоги.

• Доступне в якості опції 
оснащення вилами більшої 
довжини для перевезення 
кількох піддонів.

Доступне в якості опцій додаткове 
обладнання
• контактні зарядні пластини на 

AGV для автоматичного 
заряджання акумулятора;

• Floor-Spot (світловий проектор);
• сканер штрих-кодів;
• система захисту персоналу в 

напрямку вантажу (на 
замовлення);

• сканер для розпізнавання 
перешкод на шляху 



Огляд
Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище ERE 225a

Вантажопідйомність/навантаження 2500 kg

Висота підйому (макс.) 122 mm

Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)

Загальна довжина 2403 mm

Загальна ширина 893 mm

Висота в опущеному стані 85 mm

Власна вага (з акумулятором)

Швидкість руху без вантажу 6,1 km/h

Швидкість руху з вантажем 6,1 km/h

Напруга 24 V

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

 
Заводи, центри збуту і сервіс 

Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 
14001.
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