
Under Pallet Carrier UPC
UPC P1 / P2 / P5 / P6 / P4
Hefhoogte: 27 mm / Capaciteit: 1500 kg



De halfautomatische Shuttle- 
oplossing
bij de compacte opslag.
Voor een botsingvrije in- en uitslag van pallets.

Uw voordelen op een rij

• Botsingvrij opslaan en uitslaan van pallets

• Flexibel door mogelijkheid van verschillende pallettypen

• Optimale ruimtebenutting dankzij compacte opslag

• Te gebruiken met vrijwel iedere Jungheinrich truck

• Opslag en uitslag mogelijk volgens lifo- en fifo-principe



De Jungheinrich shuttle
voor een maximaal klantvoordeel.

Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Maximale prestaties met de 
meest efficiënte trucks.

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Een heftruck die net zo 
individueel is als uw bedrijf.

De Under Pallet Carrier-shuttle 
ondersteunt de halfautomatische 
palletopslag in een compact 
opslagsysteem voor minder 
arbeidscycli en een hogere omslag.

Voor meer veiligheid in een 
geautomatiseerd opslagsysteem 
voorkomt het 
personenbeveiligingssysteem dat 
een palletkanaal of gangpad door 
onbevoegden kan worden betreden.

Het shuttlesysteem is in verschillende, 
aan specifieke eisen aanpasbare 
uitvoeringen verkrijgbaar. De 
diepvriesuitvoering kan worden 
gebruikt bij temperaturen tot -30 °C.

Efficiënt in twee- en 
drieploegendienst
• Afzonderlijke acculader van de 

carrier voor het eenvoudig 
opladen via elk 230-V 
stopcontact.

• Afhankelijk van de intensiteit kan 
de carrier met volledig geladen 
accu 8 tot 10 uur gebruikt 
worden.

• Een tweede accuset in 
combinatie met het 
acculaadstation (optie) maakt het 
gebruik in twee- en 
drieploegendienst mogelijk.

• Secondensnelle accuwissel 
dankzij accucontainer.

• Hoge omslag en veel tijdwinst, in 
het bijzonder bij het compleet 
vullen of legen van de 
palletkanalen.

Gebruiksvriendelijke draadloze 
handterminal
• Afstandsbediening en besturing 

communiceren via een draadloze 
verbinding in de aanmeldingsvrije 
ISM-band (433 MHz).

• Ergonomisch, in het gezichtsveld 
van de bestuurder gemonteerd.

• Eenvoudige bediening en 
duidelijk display.

• Overzichtelijke functietoetsen.
• Talrijke diagnosefuncties voor de 

servicetechnici van Jungheinrich.
• Ook mobiel te gebruiken.
• Bij een reeds bestaand WMS kan 

de bediening ook plaatsvinden via 
het touchscreen van een 
dataterminal. Weergave en 
werking zoals de reguliere 
afstandsbediening.

• Bij grotere systemen kunnen met 
één afstandsbediening tot 69 
shuttles worden aangestuurd. 
Door het shuttlekenmerk op de 
afstandsbediening te veranderen, 
kan contact worden gelegd met 
een andere shuttle.

Under Pallet Carrier met 
personenbeveiligingssysteem (PSS) 
(optie)
• Beveiliging van de toegang tot 

een palletkanaal of een gangpad 
door onbevoegden.

• Bij activering van een alarm 
worden de Under Pallet Carriers 
(PSS) optioneel tot stilstand 
gebracht.

• Bevoegde hef- en magazijntrucks 
worden automatisch herkend en 
vormen geen belemmering bij de 
stellingbediening.

• De uitgebreide bescherming bij 
het bewegen van Under Pallet 
Carrier, pallet en lading vormt een 
van de maatregelen voor 
risicoverkleining, zoals 
voorgesteld door de Duitse 
BGHW (beroepsvereniging voor 
handel en logistiek).

Bijzonder storingsvrij
• Meer dan 4.700 Jungheinrich- 

servicetechnici staan wereldwijd 
24 uur per dag tot uw 
beschikking.

• Onderdelenbeschikbaarheid van 
98%, ook als over-night-delivery.

Bijzondere functionaliteiten
• In- en uitslag volgens de methodes 

lifo (last in, first out) of fifo (first in, 
first out) is eenvoudig mogelijk.

• Als een kanaal volledig moet 
worden geleegd, bv. voor een 
leveringsorder, brengt de Under 
Pallet Carrier automatisch iedere 
pallet naar de uitslagzijde, waar ze 
met een heftruck worden opgepakt 
en naar expeditie worden gebracht.

• Deze functie is ook mogelijk als 
niet alle, maar slechts een 
gedefinieerd aantal pallets moet 
worden uitgeslagen.

• Comprimeren: Als er geen in- of 
uitslag plaatsvindt (bijvoorbeeld aan 
het einde van een shift), kunnen 
alle pallets automatisch naar de 
uitslagzijde worden gebracht.

Flexibele behandeling van 
verschillende ladingdragers
• Europallets.
• Industriepallets.
• Euro- en industriepallets in 

hetzelfde stellingsysteem: Combi- 
shuttle met sensoren voor de 
herkenning van de palletmaat.

• Chemiepallets.
• Op aanvraag zijn meer uitvoeringen 

leverbaar.

Compact Under Pallet Carrier- 
opslagsysteem in het koelhuis
• Shuttle-systeem in 

diepvriesuitvoering (optie) voor het 
gebruik bij temperaturen tot -30°C.

• Verhoogde beschikbaarheid dankzij 
extra accuset met laadstation.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Rijsnelheid Hefsnelheid onbelast

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

 

 

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 

Landsberg.
 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.  
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