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4 ZARZĄDZANIE
ZAPASAMI

STAR6PICKING

1 PRACE KONSERWACYJNE 
I NAPRAWY 2 UKŁADANIE TOWARÓW

NA PÓŁKACH 3 OZNAKOWANIE
I DEKORACJE
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DO WSZELKICH PRAC WEWNĄTRZ BUDYNKÓW ZWIĄZANYCH Z DYSTRYBUCJĄ I LOGISTYKĄ

5 UZUPEŁNIANIE I ZDEJMOWANIE 
TOWARÓW Z PÓŁEK 6 INWENTARYZACJA
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STABILNA PLATFORMA
Z odwróconymi segmentami masztu.
> Operatorzy czują się bezpiecznie i mogą 
spokojnie pracować. 

ZOPTYMALIZOWANY CZAS PRACY
Odwrócone segmenty masztu nie mają żadnych lin ani 
łańcuchów.
> Zapewniona mniejsza potrzeba konserwacji.

MAKSYMALNA WIDOCZNOŚĆ
Maszt jest na tej samej wysokości co barierki.
> Nic nie ogranicza pola widzenia operatorowi.

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA 
AKUMULATORÓW
W górnym panelu sterowania.
> Operator unika zaskoczenia.

REGULOWANA TACA Z BARIERKĄ 
ZABEZPIECZAJĄCĄ
Składane boki.
> Paczki są doskonale umocowane.

BEZPIECZNY I ŁATWY DOSTĘP
Antypoślizgowe schodki oraz wzmocnione osłony po 
dwóch stronach
> Operator może bezpiecznie po nich chodzić.

ZWIĘKSZONA WIDOCZNOŚĆ
Światło ostrzegawcze umieszczone na podwoziu.
> Urządzenie jest lepiej widoczne dla optymalnego 
bezpieczeństwa

ŁATWY W TRANSPORCIE
Otwory w podwoziu na wózek widłowy.
Bezpieczne podnoszenie bez ryzyka przewrócenia.

Z ŁATWOŚCIĄ POKONUJE PRZESZKODY
Automatyczny czujnik przechyłu.
> Sprawnie pokonuje przeszkody takie jak listwy 
przypodłogowe i progi.

WBUDOWANE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE
Dostarcza technikom kluczowych informacji (wymagne 
konserwacje, rozwiązywanie problemów itp.)
> Ograniczenie czasu przestoju urządzenia do 
minimum.
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KLUCZOWE PUNKTY10
STAR 6 PICKING
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Zapobiega wypadkom
i chroni towary“ ” REGULOWANA 

TACA Z BARIERKĄ 
ZABEZPIECZAJĄCĄ
Taca w urządzeniu STAR 6 Picking posiada 
składane boki i barierkę zabezpieczającą. 
Paczki są doskonale umocowane, bez 
ryzyka, że spadną i się uszkodzą.

BEZPIECZNE I WYGOD-
NE SCHODKI NA PLAT-
FORMĘ
Bezpieczne i łatwe wchodzenie na platfor-
mę, dzięki antypoślizgowym schodkom oraz 
wzmocnionych z dwóch stron osłonach.

STAR 6 PICKING
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE 
ANTYKOLIZYJNE
Wyłącznie w Haulotte: STAR 6 Picking jest 
pierwszym podestem, który jako opcja posiada 
ACTIV’Pedestrian Light.
Prawdziwy atut pod względem 
bezpieczeństwa!
System aktywuje się automatycznie kiedy 
urządzenie jest w ruchu, z przodu maszyny 
widoczny jest snop światła by ostrzegać 
przechodniów. 
To umożliwia zwiększenie widoczności 
urządzenia na zakrętach, zapobiegając 
kolizjom z pieszymi w magazynach lub z 
klientami w sklepie. 

ŁATWY W TRANSPORCIE
Dla maksymalnej elastyczności, STAR 6 Picking ma 
w podwoziu otwory na wózek widłowy, żeby w czasie 
transportu móc podnieść maszynę z przodu lub z boku.
Dzięki temu prostemu i skutecznemu rozwiązaniu, 
urządzenie może być bezpiecznie podniesione bez 
ryzyka przewrócenia.

STABILNA PLATFORMA
STAR 6 Picking posiada 
odwrócone segmenty masztu, 
co wpływa na większą stabilność 
platformy.
Operator może pracować 
bezpiecznie i spokojnie.

CZUJNIK OTWARTYCH DRZWI
Drzwi Lambo są wyposażone w 
czujniki "otwartych" drzwi.
Urządzenie nie może jechać ani 
podnosić się gdy drzwi są otwarte, 
gwarantując bezpieczeństwo 
operatorowi.

OPTYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

MAKSYMALNA WIDOCZNOŚĆ
Operator ma maksymalną widoczność na platformie, 
dzięki temu, że maszt jest na tej samej wysokości co 
barierki. Nic nie ogranicza pola widzenia.
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Większa wydajność bez 
kompromisów“

”

DUŻY UDŹWIG
STAR  6  Picking  może bezpiecznie podnosić towary o wadze aż do 80kg w tym samym czasie.
Większa wydajność bez kompromisów.

STAR 6 PICKING
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OPTYMALIZACJA CZASU PRACY
Dzięki wiodącej na rynku prędkości jazdy 
4,5 km / h, STAR 6 Picking porusza 
się szybko, aby zapewnić optymalną 
wydajność.
Możliwość podnoszenia platformy i tacy 
jednocześnie również pozwala na większą 
wydajność.

DŁUGI CZAS PRACY
Wyposażony w 4 akumulatory o zwiększonej pojemności, STAR 6 Picking pozwala wykonywać codzienne 
zadania przez cały dzień, bez potrzeby martwienia się słabymi bateriami. Na górnym panelu sterowania, w 
dobrze widocznym miejsciu znajduje się  wskaźnik poziomu naładowania baterii.

Z ŁATWOŚCIĄ POKONUJE PRZESZKODY
Wyposażony w czujnik przechyłu, STAR 6 Picking może 
łatwo pokonywać przeszkody znajdujące się w budynkach 
przemysłowych i handlowych, w tym listwy i progi.

PRAKTYCZNE DRZWI Z DWÓCH 
STRON
Dzięki posiadaniu drzwi z dwóch stron, 
STAR 6 Picking może być ustawiony 
po obu stronach półki.  Operatorzy 
mogą łatwo podnosić lub opuszczać 
platformę w dowolnej konfiguracji.

WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

4.5 km/h

STAR 6 PICKING
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Wydajny i wygodny 
sposób pracy“

” ERGONOMICZNY
Regulowana elektrycznie taca pozwala 
podnosić paczki bez wysiłku.  To znacznie 
redukuje zmęczenie, a także ból mięśni i 
stawów.

CICHY!
STAR 6 Picking posiada wyjątkowo 
ciche silniki. Wszystkie czynności ( 
podnoszenie / opuszczanie / jazda) 
wykonywane są cicho zapewniając 
komfort akustyczny. 

STAR 6 PICKING
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DOBRZE ZMIERZONA PRZESTRZEŃ 
ROBOCZA
Oferując o 20% większą przestrzeń roboczą, 
niż konkurencyjne modele, STAR 6 Picking 
umożliwia swobodną pracę na platformie bez 
poczucia skrępowania.

DRZWI LAMBO:
ŁATWE I WYGODNE 
WEJŚCIE
Drzwi Lambo oferują wiele 
korzyści:
- drzwi łatwo się otwierają i 
zamykają - wystarczy jeden ruch 
ramienia;
- dużo miejsca, żeby wejść lub 
wyjść szybko z platformy;
- drzwi nie zajmują miejsca na 
platformie, oferując operatorom 
pełną swobodę ruchu.

PŁYNNE STEROWANIE HYDRAULICZNE ZA POMOCĄ ZAWORÓW 
PROPORCJONALNYCH
Płynne funkcje podnoszenia i jazdy dzięki silnikom prądu zmiennego w STAR 6 Picking 
zapewniają komfortową pracę nawet w trudno dostępnych miejscach.

ZWROTNY I KOMPAKTOWY
Łącząc wysoki moment obrotowy z precyzyjną i płynną 
regulacją, silniki prądu przemiennego zapewniają niezrównaną 
precyzję i komfort, aby dostać się do trudno dostępnych miejsc.
Dzięki małemu zewnętrznemu promieniowi skrętu, STAR 
6 Picking można łatwo manewrować nawet  w najbardziej 
ciasnych przestrzeniach.

GWARANTOWANY KOMFORT

ERGONOMICZNE 
I FUNKCJONALNE 
STEROWANIE
STAR 6 Picking można sterować 
przy pomocy prostego w obsłudze 
joysticka oraz łatwych i intuicyjnych 
przycisków na panelu sterowania.
Operatorzy w niezwykle krótkim 
czasie uczą się jak obsługiwać 
maszynę.
Ponadto, górny panel sterowania 
może być obsługiwany jedną ręką 
dla absolutnej swobody ruchów.

STAR 6 PICKING
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STAR 6 PICKING

WBUDOWANE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE:
KONSERWACJA POD RĘKĄ
Bardzo prosty w użyciu, Haulotte ACTIV’Screen - wbudowane narzędzie diagnostyczne dostarcza 
operatorowi i technikom kluczowych informacji, takich jak alarm przechyłu itp.,  rozwiązywanie 
problemów, a także poziom naładowania akumulatorów i wymagane konserwacje. Użytkownicy 
pozostają całkowicie niezależni i mają pełną kontrolę nad urządzeniem. 

Ograniczenie czasu 
przestoju

urządzenia do minimum
“

”
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BEZ PRZEWODÓW, BEZ 
ŁAŃCUCHÓW
Odwrócone segmenty masztu w 
STAR 6 Picking nie mają żadnych lin 
ani łańcuchów, co oznacza mniejszą 
potrzebę konserwacji.
Maszt jest doskonale zabezpieczony, 
nie ma więc ryzyka, że zrzucone 
przypadkowo narzędzie, mogłoyby 
utkwić pomiędzy segmentami i 
spowodować ich uszkodzenie.

NIEZWYKLE TRWAŁE OPONY
Dzięki solidnemu bieżnikowi, opony 
STAR 6 Picking są odporne i mogą 
wytrzymać intensywne użytkowanie.

ODPORNA NA WSTRZĄSY 
OBUDOWA
Obudowa jest odporna na uderzenia. W 
związku z tym, nie ma ryzyka pęknięcia 
pod wpływem uderzenia, a więc koszty 
utrzymania są zoptymalizowane.

3 KROTNIE WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ 
DELIKATNYCH CZĘŚCI 
Wszystkie piny, tulejki, nakrętki i elementy 
malowane w STAR 6 Picking zostały poddane 
specjalnej obróbce, uodparniając się na trudne 
warunki pogodowe. Podobnie wodoszczelne 
złączki chronią przewody elektrycznie przed 
wilgocią i korozją.

BEZSZCZOTKOWE SILNIKI (PRĄDU 
ZMIENNEGO) OZNACZAJĄ MINIMALNĄ 
KONSERWACJĘ
Znane ze swojej niezawodności i solidności, 
silniki elektryczne o prądzie zmiennym nie 
wymagają regularnej konserwacji, ponieważ nie 
ma szczotek do wymiany. 
W przypadku czynności konserwacyjnych, otwór 
inspekcyjny na maszcie ułatwia szybki dostęp do 
podzespołów. 

ŁATWY DOSTĘP DO WSZYSTKICH 
ELEMENTÓW
 W urządzeniu STAR 6 Picking wszystko zostało 
zaprojektowane, tak aby zapewnić szybkie 
interwencje:
2 łatwo otwierane komory na baterie
Właz rewizyjny w górnej części podwozia 
umożliwia łatwy dostęp do bloku hydraulicznego.
Inne główne punkty kontrolne i konserwacji, takie 
jak czujnik przechyłu, są dostępne bezpośrednio.

ŁATWA OBSŁUGA
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Baterie żelowe

Podwójne światło ostrzegawcze

Zestaw magazynowy 
(uchwyt na skaner kodów 
kreskowych oraz podajnik 
taśmy klejącej / podstawka 
na dokumenty)

ACTIV’Pedestrian Light - 
rozwiązanie antykolizyjne

GŁÓWNE DOSTĘPNE OPCJE 
STAR 6 PICKING
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La Peronnière
BP 9

42152 l’Horme
France

Tel: +33 (0)4 77 29 24 24
Fax: +33 (0)4 77 29 43 95

haulotte@haulotte.com
www.haulotte.com


