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Nosnost 1,5 t
Zdvih 5 m
Rychlost jízdy až 9 km/h
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Aktivní ochrana osob
pro smíšený provoz.
 

Společnost Maier je předním evropským 

výrobcem dílů pro automobilový průmysl. 

Závod v Prostějově byl otevřen v roce 2006 

a zaměřuje se na výrobu exteriérových 

a interiérových pohledových dílů včetně 

jejich povrchových úprav. Závod má více 

než 400 zaměstnanců.

Ve společnosti MAIER CZ bylo realizováno 

komplexní AGV řešení plně integrované do 

procesu a systému zákazníka. Dva vozíky 

EKS 215a se zdvihem 5 metrů komunikují 

pomocí Logistics Interface s  čidly na 

předávacích pozicích a se systémem řízení 

skladu. Díky tomu je zajištěn odvoz palet 

z výroby do systémového skladu a zároveň 

ze skladu na expedici. 

Vozíky fungují ve smíšeném provozu, 

kde se mohou pohybovat lidé a běžná 

manipulační technika. Díky laserové 

navigaci a bezpečnostním senzorům je 

zajištěn plynulý a bezpečný provoz. Vozíky 

EKS 215a jsou schopny zajistit převoz až 

24 palet za hodinu, čímž výrazně zvyšují 

efektivitu skladu.

Ve společnosti MAIER CZ bylo realizováno AGV řešení, které zajišťuje efektivní odvoz palet z výroby 

do skladu a ze skladu na expedici zboží.

Automatické vozíky EKS 215a  
jezdí ve smíšeném provozu 
s běžnou manipulační technikou.

Michal Stýblo  
Procesní inženýr logistiky 
ve společnosti MAIER CZ s.r.o.

Průběžně 
optimalizujeme 
procesy ve výrobě 
i logistice, 
a proto jsme se 
rozhodli pořídit 
dva automatické 
vysokozdvižné 
vozíky.
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ZÁVĚR

SHRNUTÍ PROJEKTU

ZADÁNÍ ŘEŠENÍ JUNGHEINRICH

Zadavatel chtěl optimalizovat 
procesy ve výrobě a logistice.
Cílem bylo odbourat rutinní převoz 
palet a tím uvolnit lidskou práci 
na komplexnější úkoly. Zároveň byl 
vzhledem ke stísněným prostorovým 
podmínkám kladen důraz 
na bezpečnost procesu.

Dva automatické vysokozdvižné 
vozíky EKS 215a se zdvihem 5 metrů a 
nosností až 1,5 tuny. Logistic interface 
pro komunikaci s WMS systémem 
zákazníka, laserová navigace, systém 
ochrany osob PSS.

Díky laserové navigaci a bezpečnostním senzorům 
je zajištěn plynulý a bezpečný provoz.

Vozíky jsou schopny zajistit převoz až 24 palet za hodinu.

Systém po nasazení zvládá převoz až 
24 palet za hodinu, dokáže rozeznat 
různé rozměry palet a k nim vhodné 
pozice v regálu a to vše při zachování 
maximální bezpečnosti v provozu 
mezi lidmi a dalšími vozíky.

VÝSLEDEK

Zákazník:

Obor:

Velikost společnosti:

Místo realizace:

Výkon

MAIER CZ s.r.o.

Výrobce dílů pro automobilový průmysl

400 zaměstnanců

Prostějov

24 palet za hodinu

Podívejte se na video

https://youtu.be/bnkrtZ4DPLs
https://youtu.be/bnkrtZ4DPLs
https://youtu.be/bnkrtZ4DPLs

