
Public

Vezető nélküli targoncák Gyermelyi Zrt-nél

Jungheinrich AGV

Gritsch Ákos, Jungheinrich Hungária Kft.
2017. június 1.



Public

Agenda

07.06.2017 2

Miért érdemes alkalmazni?5

Felhasználási területek4

Logisztikai interface vezet ő nélküli targoncákhoz3

Vezető nélküli targoncák (AGV)2

Feladat alakulása Gyermelyi Zrt-nél1



Public

Feladatkiírás és követelmények a Gyermelyi Zrt.-nél

■ A Gyermelyi Zrt. új raktár építését tervezte. A régi és az új raktár közti 
anyagmozgatást vezető nélküli szállítási rendszerrel kívánta megvalósítani. Ezzel a 
szállítási rendszerrel megvalósítható az egységrakományok mozgatása a különböző 
helyek, valamint az automata magasraktárak között.

■ Az egységrakományok szállítása a következőkben látható mozgatási irányok alapján 
kerül tervezésre. 
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Egységrakományok mozgatása
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Szállítás: rakomány és teljesítmény

A következő szállítási viszonylatok és intenzitások kerültek 
meghatározásra a feladatkiírás során:

■ Gyártás (2. magasraktár) felől az új raktárba: 50 rakodólap/h
■ Új raktár felől komissiózó területre: 10 rakodólap/h 
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A szállítandó terhekhez *

Tárolási eszköz Euro-rakodólapok

Betárolási mélység [mm] 1.200

Szélesség [mm] 800

Villazseb magasság [mm] 100

Felvétel (hosszában/átlósan) Hosszirányban

Magasság [mm] 2.500

max.súly [kg] 1.000 
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Egységrakományok mozgatása
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Vezető nélküli anyagmozgató gépek
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EKS 215a

Max. teherbírás: 1.5 t 

Max. emelési magasság: 6 m

Vmax: 2.5 m/s*

Előnye:
Szabadon álló villák

ERC 215a

Max. teherbírás: 1.5 t 

Max. emelési magasság: 4.0 m

Vmax: 2.5 m/s* 

Előnye:
Automata töltés

ERE 225a

Max. teherbírás:  2.5 t 

Különböző hosszúságú villákkal

Vmax: 2,0 m/s* 

Előnye: 
Több rakodólap egyidejű 
szállítása

EZS 350a XL

Max. vonóképesség: 5.0 t

Vmax: 2,5 m/s *

Csatlakozó különböző 
vontatmányokhoz

Előnye: 
Teljesen automata és manuális 
alkalmazás is lehetséges
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Jungheinrich automatizált standard gépek
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Standard gép

Automata komponensek, 
navigációs érzékelők, 
biztonsági érzékelők
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Vezető nélküli anyagmozgató gépek
Biztonsági rendszerek
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Opcionálisan szenzorfüggönnyel

Átfogó biztonsági rendszer:
■ Figyelmeztető- és védelmi mező 

hajtásirányban
■ Figyelmeztető- és védelmi mező 

teherirányban lehetséges
■ Akadályfelismerés és automatikus 

megállítás kanyarmenetben is 
oldalérzékelők által

■ Minden érzékelőmező sebességfüggő
■ Menetiránytól függő különböző 

érzékelőmezők
■ Opcionálisan szenzorfüggőny

akadályfelismeréshez a 
személyvédelmi szkenner szintje felett
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Vezető nélküli anyagmozgató gépek
Navigáció
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Lézernavigáció:

■ Milliméter pontos felvétel és lehelyezés

■ Új vagy megváltozott útvonalak gyors 
beillesztése

■ Layout rugalmasan változtatható

■ További gépek egyszerű csatlakoztatása

Igény szerint további navigációs módozatokra van lehetőség speciális 
alkalmazásokhoz.
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Vezető nélküli anyagmozgató gépek
Energiarendszerek
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■ 24 órás üzemeltetés 
manuális beavatkozás 
nélkül

Automata
köztes töltés

■ Automata töltés a 
szabad műszakban

Automata
kapcsolódás

■ Hosszú alkalmazási 
idő töltési szünet 
nélkül

Akkumulátorcsere
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Vezető nélküli anyagmozgató gépek
Energiarendszerek
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Savas akkumulátor
■ Meglévő struktúrákhoz illeszkedik
■ Hosszú felhasználási idő szünetek nélkül
■ Manuális akkucsere

(Akkucserepad/csereakkumulátor) vagy 
munkaszüneti műszakokban akkumulátortöltés

NiCd-akkumulátor
■ Gyorstöltés 200A-ig
■ Nincs manuális beavatkozás
■ 24h üzemeltetés lehetséges
■ Felhasználási körülményeknek lehetővé kell 

tenniük a köztes töltést
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Vezető nélküli anyagmozgató gépek
Energiarendszerek

07.06.2017 13

Li-Ion akkumulátor
■ Gyorstöltés 300A-ig
■ Nincs manuális beavatkozás
■ 24h-üzem lehetséges
■ Felhasználási körülményeknek lehetővé kell tenniük a 

köztes töltést
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Vezető nélküli anyagmozgató gépek
Rendszer kialakítása
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Rendszer kialakítása a partnerek igénye szerint:
■ Különálló „Stand-Alone” rendszer vagy
■ Hálózati rendszer– csatlakozás ERP rendszerhez a logisztikai interface-n keresztül

Lehetőség a különálló rendszer átállítására a későbbiekben hálózati rendszerre.

Wifi

Vizualizálás (Virtuális)
Szerver

Logisztikai interface ERP-rendszer

Csatlakozás
Gyorskapuk

Tűzvédelmi lezárások
Jelzőlámpak

Liftek
Szállítópályák

Rendelés
Nyomógombok

Szenzorok
Vizualizálás
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Logisztikai Interface vezet ő nélküli targoncákhoz.
Logisztikai Interface mint kommunikációs központ.
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AGV Traffic ManagerAGV Traffic Manager

RaktárperifériaRaktárperiféria

Logisztikai Interface ClientLogisztikai Interface Client

WMS vagy ERPWMS vagy ERP

Pl. rendelésfeldolgozás, 
vizualizálás, jelentések

pl. szenzorok, 
szállítópálya, stb.
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Felhasználási területek.
Csatlakozási lehet őségek.
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IO-Box (PLC)

Szállítópálya SSI Gyermelyi rendszer
Ügyfél PC vizualizáláshoz 

(C-way)

Gyorskapuk
Tűzvédelmi lezárások

Jelzőlámpák
Nyomógombok

Jungheinrich Logisztikai 
Interface

OPC-
szerver

Traffic manager AGV
(tervezés és ellenőrzés, stratégia,  

ellenőrzés)

Remote Access

Szerver

Access-
point 1

Access-
point 1

Ethernet TCP/IP

WLAN

AGV 1 AGV 2 AGV 3
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Vezető nélküli anyagmozgató gépek
Hol érdemes alkalmazni?
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■ Standardizált rakományképző eszközök: 
euro raklap és gitterbox

■ Többműszakos üzemeltetés

■ Berendezések modernizálása

■ Szállítási és ütközési károk minimalizálása

■ Az üzemen belüli útvonalak optimalizálása

■ Standardizált folyamatok

Termelékenység és hatékonyság növelése:

■ A rendelkezésre álló források optimális 
kihasználása
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Rendszer el őnyei
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■ Automatikus elvégzés  az ismétlődő szállítási feladatok esetén

■ Magas megbízhatóság a pontos és tervezhető szállítási megbízások elvégzése 
során

■ Teljes kör ű biztonsági rendszer és a szállítási károk minimalizálása

■ Egyszer ű kapcsolódás a meglévő infrastruktúrához a meglévő útvonalak 
felhasználásával

■ A raktári dolgozók tehermentesítése és a személyi költségek csökkentése

■ Rövid amortizációs id őtartam a hatékonyság növelésével és a hibák 
csökkentésével




