
 ActiveShuttle - přináší 
 pohyb do Vaší intralogistiky  

PŘEDNOSTI 
 
 Plug & Go: rychlá a snadná 

implementace, bez úpravy stávající 
infrastruktury  

 Adaptivní: automatická aktualizace map 
 Bezpečný: pro materiál, člověka i stroj 
 Flexibilní: sleduje výrobní a logistické 

procesy ručně nebo automaticky 
prostřednictvím systémů třetích stran 

 Robustní: navržen pro nepřetržitý provoz  
24/7 ve smíšeném provozu 

  Efektivní: optimalizované logistické 
procesy, redukce plochy a materiálu, 
kratší doby zpracování 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S PLUG & GO RYCHLE NA STARTU A BEZPEČNĚ 
NA CESTĚ 

 
Autonomní transportní systém ActiveShuttle již dnes umožňuje vstup do továrny 
budoucnosti: Lze jej rychle implementovat bez jakékoli úpravy stávající výrobní 
infrastruktury, jeho ovládání je intuitivní, je plně zasíťovaný a jeho používání je pro osoby 
bezpečné! 

 
ActiveShuttle automatizuje a standardizuje Vaše vnitropodnikové toky materiálu a zboží.  
V budoucnu přepravujte Vaše vozíky, naložené malými boxy, vysoce flexibilně a bezpečně. 
Pomocí ActiveShuttle lze navíc realizovat širokou škálu transportních konceptů - od 
cyklických transportů až po dodávky materiálu řízených spotřebou. Automatické nakládání  
a vykládání znamená, že ruční manipulace je minulostí! 

 
Intralogistika 4.0 s ActiveShuttle Management System 
Využijte ActiveShuttle k vytvoření transparentních a efektivních interních procesů. 
ActiveShuttle Management System (AMS) umožňuje vysoce flexibilní správu zakázek, kdy 
lze zakázky zadávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím systémů třetích stran. 
Seznamte se s ActiveShuttle tak, že začnete s vybraným případem použití v logistice a 
výrobě - a svůj vozový park rozšiřujte podle potřeby. Individuálně přizpůsobené Vašim 
procesům. Přineste více síly do své intralogistiky! 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
 Transport vozíků: 

600 x 400 mm nebo 400 x 400 mm 
 Transportní hmotnost: max. 260 kg 
 Rychlost jízdy: max. 1 m/s 
 Lokalizace (SLAM) a navigace: Laserový 

skener, odometrie 
  Bezpečnostní laserový skener:    
 Typ 3, SIL2, Výkonová úroveň d 
 ESD (elektrostatický výboj) 
 Li-ion baterie (48 V, 17 Ah) 
 Přenos dat: WLAN IEEE 802.11 
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