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Rodzaj baterii – bateria LiFePO4: litowo - żelazowo – 

fosforanowa,  ładowarka w komplecie.

Napięcie/Pojemność – 48 V / 54 Ah.

Czas ładowania - 80 minut.

Czas pracy - 8 do 12 h w zależności od charakteru pracy. 

Szybka wymiana baterii.

Żywotność - 3000 cykli ładowania (po tej ilości cykli 

ładowania bateria ma wciąż 80 % swojej pojemności)

Sterowanie platformą Q-Shuttle odbywa się za pomocą bezprzewodowego urządzenia 
mobilnego (tablet, smartfon). Polecenie jest przesyłane za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Pozycjonowanie urządzenia w regale odbywa się za pomocą enkodera oraz czujnika 
magnetycznego wykrywającego magnesy umieszczone w kanale. Wykrywanie palety odbywa 
się z wykorzystaniem czujników optycznych umieszczonych na górnej części podstawy.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz poziomu baterii oraz diody sygnalizujące kierunek 
jazdy.

PRODUCENT PLATFORM 

SAMOZJEZDNYCH – 

POZNAJ Q-SHUTTLE

ZASILANIE

PROSTE I INTUICYJNE STEROWANIE

konstrukcja regałowa

platforma satelitarna

urządzenie sterujące (smartfon/tablet)

System blokowego składowania palet polecany jest 

szczególnie do magazynów przyprodukcyjnych o dużej 

rotacji oraz do chłodni i mroźni. 

zwiększenie wydajności procesów,

wysoki współczynnik wykorzystania powierzchni na poziomie 80 – 90 %,

możliwość konfiguracji według zasady FIFO i LIFO,

wzrost bezpieczeństwa pracy – minimalizacja ryzyka wypadku
i uszkodzenia towaru oraz systemu regałowego,

niski koszt inwestycji w stosunku do rozwiązań o zbliżonej wydajności,  

możliwość zarządzania lokalizacją ładunków za pomocą systemu 
informatycznego,

możliwość automatyzacji procesu w transporcie towaru.

Zalety systemu satelitarnego:

kompletny system regałów satelitarnych X-PR Shuttle – regały oraz 
platformę Q-Shuttle zaprojektowane i wyprodukowane przez WDX S.A.,

platformę Q-Shuttle, którą można skonfigurować do pracy w systemie 

regałowym dowolnego producenta.

PARAMETRY PLATFORMY Q-SHUTTLE

Podczas procesu hamowania silnik przechodzi w tryb prądnicowy, generując energię elektryczną, która trafia z 
powrotem do akumulatora. Dzięki takiemu rozwiązaniu platforma Q-Shuttle zyskuje dodatkową siłę hamowania 
oraz wytwarza energię, którą ładuje akumulatory. Nawet do 20 % - w zależności od długości kanału.

ODZYSKIWANIE ENERGII PODCZAS HAMOWANIA

wskaźnik
naładowania 
baterii.

sygnalizacja świetlna 
informująca o kierunku jazdy 
wózka.

alarm dźwiękowy sygnalizujący 
obecność wózka w kanale.

Maksymalna masa ładunku: 1500 kg.
Masa urządzenia z baterią: 250 kg.

Praca ze zróżnicowanymi ładunkami:
W wersji standardowej z paletami 800 x 1200 mm.
Opcjonalnie z paletami 1000 x 1200 mm,
1200 x 1200 mm oraz innymi.

Czas unoszenia/opuszczania: 2,5 s.

Prędkość jazdy bez palety – 1,4 m/s.
Prędkość jazdy z paletą - 1,0 m/s.

Zakres pracy:
W wersji standardowej  + 5 °C  do + 45 °C,
W mroźni do - 30 °C.

Czujniki bezpieczeństwa.

Regały satelitarne to półautomatyczny system składowania akumulacyjnego. 

Transport palet w regale odbywa się za pomocą sterowanej zdalnie samojezdnej 

platformy satelitarnej.

Podstawowe elementy systemu:

BEZPIECZEŃSTWO

Platforma Q-Shuttle została wyposażona w wyłączniki bezpieczeństwa, które znajdują 
się po obu stronach urządzenia oraz automatyczny układ bezpieczeństwa.

Wykrywanie przeszkód i obiektów w świetle toru odbywa się za pomocą czujników 
optycznych zlokalizowanych zarówno na przodzie, jak i tyle platformy Q-Shuttle.

Kształt wózka zapobiega zsunięciu się z wideł w bok w czasie transportu.

System X-PR Shuttle to gwarancja minimalizacji ryzyka uszkodzenia regałów i towaru.

Jesteśmy producentem rozwiązań magazynowych – regałów, 
przenośników oraz automatyki.

Oferujemy:

Wyposażenie

dodatkowe:

!


