SÉRIE LO2.5
PARCEIROS FORTES.
EMPILHADEIRAS ROBUSTAS.™

SELECIONADORA DE PEDIDOS MULTI-NÍVEIS

SÉRIE LO2.5

UM NOVO PATAMAR NA INOVAÇÃO
Quando se trata de eficiência e produtividade em operações em armazéns, a série LO2.5
leva a selecionadora de pedido a um novo patamar. Com desempenho, manobrabilidade
melhorada e uma gama de características inovadoras, esta é uma selecionadora de pedido
multi-níveis desenvolvida para garantir a seus operadores mais conforto e tornar seu negócio
mais produtivo.
A Série LO2.5 proporciona capacidades melhoradas tanto
para instalações existentes como planejadas. Em operações
existentes, ela oferece a oportunidade para novas estratégias
de slotting (posicionamento) e capacidade aumentada da SKU
junto com ocasiões de percurso de deslocamento reduzido
sem acrescentar à área do armazém. Para novas instalações
existe o potencial para uma redução nos custos com imóveis
por um armazém menor necessário para estocar a mesma
quantidade das SKUs. Tudo isso somado a uma operação
maior de produtividade e custo benefício.

DESIGN DURÁVEL
• Estrutura para serviço pesado para máxima resistência
• Vedações de face O-ring ajudam na eliminação de
vazamentos
• Conectores vedados em conexões essenciais
• Projeto de haste tencionadora robusta no eixo da roda de
carga garante uma confiabilidade de longo prazo.
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OPERADORES CONFORTÁVEIS E CONFIANTES

A Série LO2.5 foi especialmente projetada para garantir aos operadores de seleção desfrutar um ambiente
de trabalho melhorado, com uma significativa redução na fadiga e aumento na eficiência. Características
projetadas de forma inteligente reduz o esforço operacional e a distância que o operador precisa em
alcançar ao selecionar na prateleira o palete aumentando a eficiência e reduzindo a fadiga.

DIREÇÃO HIDRÁULICA

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

O controle na ponta dos dedos com direção
hidráulica reduz o movimento necessário do
braço ao mudar de direção, ao passo que o
projeto também possibilita que o operador
permaneça dentro da área da empilhadeira a
todo momento para maior proteção pessoal.

O segundo nível de seleção é ativado através
da operação do controle de pé localizado na
plataforma para uma elevação a mãos-livre e
menor.

IMPULSIONANDO A PRODUTIVIDADE
NA DIREÇÃO CERTA
Quando desejar selecionar mais produto de forma mais
rápida, sem a introdução de mais áreas de seleção e
tempo de deslocamento, a LO2.5 é a forma ideal. Suas
configurações ajustáveis de desempenho permitem
que a empilhadeira seja customizada às necessidades
da aplicação e do operador. Em instalações novas
e existentes, isto significa que se pode armazenar e
movimentar muito mais rápido dentro de uma área
menor com menos contato.
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COMPARTIMENTO DO OPERADOR

TIMÃO

A área da plataforma suspensa aumenta o conforto do operador
e permite uma passagem mais fácil otimizando a atividade de
seleção em ambos os lados da empilhadeira. O tapete sensível
ao operador abrange toda a área da plataforma detectando
quando o operador está a bordo. A plataforma de elevação
opcional é controlada com o pé para facilitar a base e a seleção
de segundo nível, reduzindo a distância que o operador precisa
para alcançar ao selecionar da prateleira ao palete. Isto reduz
a fadiga e ainda permite que o operador levante e abaixe sem
precisar das mãos após selecionar o segundo nível.

A ergonomia otimizada do timão reduz o movimento
do braço necessário para mudar a direção,
possibilitando que o operador permaneça sempre
dentro da área da empilhadeira para proteção,
bem como reduzindo a fadiga e aumentando
a produtividade. O design envolvente do timão
mantém as mãos do operador no perímetro interior
do timão e os botões grandes de controle são
praticamente posicionados reduzindo a fadiga e o
movimento repetitivo.

DIREÇÃO HIDRÁULICA

PLATAFORMA DO OPERADOR

A direção hidráulica totalmente ajustável reduz a fadiga do
operador proporcionando maior produtividade e reduz o esforço
de esterçamento em até 90% e varia a quantidade de “ajuda”
para condução com base na posição do timão, ângulo do pneu
de direção e velocidade de deslocamento da empilhadeira.

A altura de apenas 6 polegadas do degrau
proporciona acesso fácil de entrada/saída,
enquanto a área do compartimento do assoalho
acomoda facilmente as botas grandes com
biqueiras de aço. O encosto alto do operador, suave
ao toque e anatômico, possibilita que o operador
ache a posição de operação mais confortável.

CONTROLE COAST (REDUÇÃO DE VELOCIDADE)
Os botões de direção de avanço e marcha ré de velocidade
lenta localizados nas laterais do protetor de carga possibilita
ao operador caminhar ao lado da empilhadeira até o próximo
local de seleção reduzindo a fadiga e melhorando a eficiência.

Timão

Controle Coast
(Redução de Velocidade)

Plataforma do Operador
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PRODUTIVIDADE MELHORADA

Proporcionando um aumento na produtividade e uma redução no tempo de paralisação, a Série LO2.5 é uma das soluções
mais inovadoras para suas necessidades de selecionadora de pedidos multi-níveis. O controlador combinado de tecnologia
dual e o motor de tração AC aumenta a eficiência de energia e garante que cargas de capacidades totais possam ser
movimentadas sem o aumento no consumo de energia. Esta série de empilhadeira foi feita sob medida para sua operação
e projetada para direcionar os desafios em ambiente de negócios dinâmicos atuais.
A selecionadora de pedido multi-níveis potencializa as capacidades de uma selecionadora convencional com a velocidade
e eficiência de uma paleteira. O operador pode facilmente acessar uma área de ataque com maior segurança e menos
esforço.

REDUZ AS MÚLTIPLAS ZONAS DE SELEÇÃO,
PRODUTO EM CONTATO E OS VEÍCULOS SELECIONAM
ALTA CONSIDERAÇÃO DA SKU (UNIDADE DE CONTROLE DE
ESTOQUE) / AMBIENTE DE DESLOCAMENTO EM GRANDE ÁREA
Em muitas aplicações, é necessário que o operador se desloque em todo o caminho
de seleção para completar um pedido. A selecionadora de pedido multi-níveis
fornece a oportunidade para diferentes estratégias de slotting que habilitará mais
SKUs que precisam ser armazenadas em menos espaços. Já que o componente de
deslocamento do processo de seleção pode criar até 70% do tempo total, ao integrar
a selecionadora de pedido multi-níveis dentro de uma técnica de slotting eficiente
poderá otimizar a operação de modo geral. Esta metodologia pode aumentar em
muito a eficiência e produtividade.
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PERFIS DE SLOTTING FLEXÍVEIS VISANDO AUMENTAR A EFICIÊNCIA, AJUSTAR AO
CRESCIMENTO EM POTENCIAL OU AS OSCILAÇÕES NO NEGÓCIO
A Hyster® LO2.5 é capaz de tudo, mas elimina a necessidade de um processo de fusão. Selecionadora eficiente para
múltiplas áreas além de um grande armazém muitas vezes requer uma paleteira e uma selecionadora de pedido de alto
nível. Através de movimentadores de slotting rápidos na faixa de 0 – 1980 milímetros e dedicando uma faixa de 1980 –
3050 milímetros para movimentadores e armazenamento lento, a operação pode ser aumentada por rendimentos de
acordo com pés cúbicos e as penalidades de reposição podem ser minimizadas.

CONFIGURAÇÃO CONVENCIONAL
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0-1980
mm

1980-3050
mm

O perfil de slotting tradicional e a paleteira com
operador embarcado normalmente possibilita 2
slots por compartimento.

6 SLOTS POR COMPARTIMENTO = 300% DE
AUMENTO DAS SKUS
Reconfigura o projeto de slot, acessa a zona de ataque
de 1980-3050 milímetros e ganha 4 mais locais de seleção
ou um aumento de 300% no número de SKUs por zona de
seleção.

0-1980
mm

1980-3050
mm

0-1980
mm

8 SLOTS POR COMPARTIMENTO = 400% DE
AUMENTO DAS SKUS
Flexibilidade nas estratégias de slotting proporcionadas
pela selecionadora de pedido multi-níveis que permite
praticamente configurações ilimitadas. Adiciona 8 slots
por um aumento de 400% na armazenagem de SKU acima
do projeto tradicional.
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