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Przedstawione dane mają na celu opisanie produktu. Dane dotyczące zastosowania produktu stanowią wyłącznie przykłady i propozycje jego 
wykorzystania. Dane katalogowe nie przedstawiają właściwości gwarantowanych. Podane informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku 
poddania produktu własnej ocenie i sprawdzenia jego właściwości. Nasze produkty podlegają naturalnemu procesowi zużycia i starzenia.
© Wszelkie prawa posiada fi rma Bosch Rexroth AG, także w przypadku zgłoszeń patentowych. Uprawnień dotyczących udostępniania, 
kopiowania i przekazywania udziela tylko fi rma Bosch Rexroth.
Na stronie tytułowej jest przedstawiona przykładowa konfi guracja. Dlatego dostarczony produkt może różnić się od produktu 
przedstawionego na rysunku.
Oryginalna instrukcja montażu została sporządzona w języku niemieckim.

PL Die vorliegende Montageanleitung ist in den hier angebenen Sprachen verfügbar. Weitere Sprachen auf Anfrage.
Als gedruckte Version oder als PDF-Datei zum Download aus dem Medienverzeichnis: 
www.boschrexroth.com/medienverzeichnis 
Geben Sie in die Suchmaske (oben rechts, unter "Suche") 3 842 560 592 ein, dann klicken Sie auf "Suche".

EN These assembly instructions are available in the languages indicated here. Other languages on request. 
They come in a hard copy or a PDF fi le that can be downloaded from the media directory: 
www.boschrexroth.com/mediadirectory
In the search mask (at the top right under "Search") enter 3 842 560 593, then click on "Search".

FR Les présentes instructions de montage sont disponibles dans les langues suivantes. Autres langues sur demande. 
Disponible au téléchargement en version imprimée ou en fi chier PDF à partir du répertoire médias : 
www.boschrexroth.com/mediadirectory 
Saisissez dans le champ de recherche (en haut à droite, sous " Search ") 3 842 560 594 puis cliquez sur " Search ".

IT Le presenti istruzioni di montaggio sono disponibili nelle lingue indicate qui. Altre lingue su richiesta. 
Possono essere scaricate come versione stampata o fi le PDF dalla Media Directory: 
www.boschrexroth.com/mediadirectory 
Inserire nella maschera di ricerca (in alto a destra, sotto "Search") 3 842 560 595 e poi fare clic su "Search".

ES Las presentes instrucciones de montaje están disponibles en los idiomas indicados. Otros idiomas a petición. 
Las instrucciones están disponibles como versión impresa o como archivo PDF para descargar del archivo de medios: 
www.boschrexroth.com/mediadirectory
En el buscador (en la parte superior derecha, en "Search") introduzca 3 842 560 596, a continuación haga clic en "Search".

PT O presente manual de montagem está disponível nos idiomas aqui indicados. Demais idiomas, sob consulta. 
Como versão impressa ou o arquivo PDF para download no diretório de mídias: www.boschrexroth.com/mediadirectory 
Insira a máscara de pesquisa (parte superior direita, em "Search") 3 842 560 597, e clique em "Search".

ZH 本安装说明书有这里给出的语言版本。还可按照需求提供其他语言版本。 
有印刷版本或电子版本 PDF 文件供使用，电子版文件可在下列的公司网站媒体网页上下载： www.boschrexroth.com/mediadirectory 
在搜索窗口（右上角，"Search"之下）中输入 3 842 560 598，然后点击"Search"。

CS Tento montážní návod je k dispozici v uvedených jazycích. Další jazykové verze na vyžádání. 
Jako tištěná verze nebo jako soubor ve formátu PDF ke stažení z adresáře médií: www.boschrexroth.com/mediadirectory 
Zadejte do vyhledávacího políčka (vpravo nahoře, pod "Search") MTCS 560 592, poté klikněte na "Search".

PL Niniejsza instrukcja montażu dostępna jest w podanych tutaj wersjach językowych. Inne wersje językowe na zapytanie. 
W wersji drukowanej lub jako plik PDF do pobrania w wykazie mediów: www.boschrexroth.com/mediadirectory 
W polu wyszukiwania (na górze z prawej strony, w polu "Search") MTPL 560 592, a następnie kliknąć "Search".

HU A jelen szerelési utasítás az itt megadott nyelveken áll rendelkezésre. További nyelvek rendelésre. 
Nyomtatott változatként vagy a médiakönyvtárból letölthető PDF-fájlként: www.boschrexroth.com/mediadirectory 
Írja be a keresőmezőbe (jobbra fent, a "Search" alatt): MTHU 560 592, majd kattintson a "Search" gombra.

RO Aceste instrucţiuni de montaj sunt disponibile în limbile enumerate aici. Alte limbi la cerere. 
Sub formă de versiune tipărită sau ca fi şier PDF pentru a fi  descărcat din directorul de conţinuturi (mediadirectory): 
www.boschrexroth.com/mediadirectory
Introduceţi în masca de căutare (sus, în partea dreaptă, la "Search") MTRO 560 592, apoi faceţi clic pe "Search".

DE 3 842 560 592 ActiveShuttle 1.0  Transportfahrzeug Deutsch

EN 3 842 560 593 ActiveShuttle 1.0  Transport vehicle English

FR 3 842 560 594 ActiveShuttle 1.0  Véhicule de transport Français

IT 3 842 560 595 ActiveShuttle 1.0  Veicolo di trasporto Italiano

ES 3 842 560 596 ActiveShuttle 1.0  Vehículo de transporte Español

PT 3 842 560 597 ActiveShuttle 1.0  Veículo de transporte Português

ZH 3 842 560 598 ActiveShuttle 1.0  导引车 中文

CS MTCS 560 592 1) ActiveShuttle 1.0  Transportní vozidlo Česky

PL MTPL 560 592 1) ActiveShuttle 1.0  Pojazd transportowy Polski

HU MTHU 560 592 1) ActiveShuttle 1.0  Szállítójármű Magyar

RO MTRO 560 592 1) ActiveShuttle 1.0  Vehicul de transport Română
1) Tylko jako PDF / niedostępne w formie wydrukowanej.
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1 Informacje dotyczące niniejszej 
dokumentacji

1.1  Zakres obowiązywania dokumentacji
Dokumentacja dotyczy następujących produktów:
 • 3 842 560 431, Pojazd transportowy ActiveShuttle 1.0
 • 3 842 560 106, sterownik ręczny 1.0
 • 3 842 560 422, stacja ładowania ActiveShuttle 1.0
 • 3 842 560 101, akumulator litowo-jonowy

Niniejsza dokumentacja jest adresowana do monterów, operatorów, serwisantów 
i użytkowników instalacji.
Dokumentacja zawiera ważne informacje umożliwiające bezpieczny i fachowy 
montaż, transport, uruchomienie, eksploatację, użytkowanie, konserwację, 
demontaż i usuwanie prostych usterek produktu.

  Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy przeczytać w całości niniejszą 
dokumentację, w szczególności rozdział 2 "Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa" 
i rozdział 3 "Ogólne wskazówki dotyczące szkód osobowych i materialnych".

1.2  Dokumenty wymagane i uzupełniające
  Produkt można uruchomić dopiero wtedy, gdy dokumenty oznaczone 

symbolem książki  są dostępne oraz zostały przeczytane i wzięte pod uwagę.

Tabela 1: Dokumenty wymagane i uzupełniające

Tytuł Nr dokumentu Rodzaj dokumentu

Ogólne wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa instalacji 
elektrycznej komponentów MPS 1)

3 842 358 820

Szkolenie pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa technicznego 1)

3 842 527 147

Sterownik ręczny 1.0 2) Dokumentacja producenta Podręcznik

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa – akumulator 3)

Dokumentacja producenta

1)  Jeśli nie znajduje się w zakresie dostawy, możliwe jest pobranie jej z katalogu mediów: 
www.boschrexroth.com/medienverzeichnis

2)  Jeśli nie znajduje się w zakresie dostawy, możliwe jest pobranie jej ze strony internetowej producenta: 
www.keba.com

3)  Jeśli nie znajduje się w zakresie dostawy, możliwe jest pobranie jej ze strony internetowej producenta:
www.bmz-group.com

1.3 Prezentacja informacji
Aby możliwa była sprawna i bezpieczna praca z produktem, w dokumentacji 
ujednolicono wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, symbole, pojęcia i skróty. 
Dla ułatwienia ich zrozumienia zostały one objaśnione w poniższych podrozdziałach.

1.3.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
W niniejszej dokumentacji wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zamieszczono 
w rozdziale 2.6 "Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z konkretnym produktem" 
oraz w rozdziale 3 "Ogólne wskazówki dotyczące szkód osobowych i materialnych", 
a także przed sekwencją czynności lub wskazówką obsługową, z którą związane jest 
niebezpieczeństwo szkód osobowych i materialnych. Należy przestrzegać opisanych 
środków zaradczych mających zapobiegać niebezpieczeństwom.
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Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa wygląda następująco:

  HASŁO OSTRZEGAWCZE
Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa!
Skutki w przypadku nieprzestrzegania

  Środek zaradczy zapobiegający niebezpieczeństwu
  …

 • Znak ostrzegawczy: zwraca uwagę na niebezpieczeństwo
 • Hasło ostrzegawcze: określa stopień niebezpieczeństwa
 • Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa!: podaje rodzaj i źródło niebezpieczeństwa
 • Skutki: opisuje skutki nieprzestrzegania
 • Zapobieganie: podaje sposób uniknięcia niebezpieczeństwa

Tabela 2: Klasy zagrożeń wg ANSI Z535.6-2006

Znak ostrzegawczy, hasło ostrzegawcze Znaczenie

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Opisuje niebezpieczną sytuację, której 
nieuniknięcie oznacza śmierć lub ciężkie 
obrażenia ciała.

 OSTRZEŻENIE
Opisuje niebezpieczną sytuację, której 
nieuniknięcie może spowodować śmierć lub 
ciężkie obrażenia ciała.

 OSTROŻNIE
Opisuje niebezpieczną sytuację, której 
nieuniknięcie może spowodować lekkie lub 
średnio ciężkie obrażenia ciała.

WSKAZÓWKA Szkody materialne: Może dojść do uszkodzenia 
produktu lub jego otoczenia.

1.3.2  Symbole
Poniższymi symbolami oznaczone są wskazówki, które nie są wprawdzie istotne dla 
bezpieczeństwa, ale czynią dokumentację bardziej zrozumiałą.

Tabela 3: Znaczenie symboli

Symbol Znaczenie

Nieprzestrzeganie informacji uniemożliwia optymalne użytkowanie lub 
eksploatację produktu.

   Pojedynczy, niezależny krok obsługowy

1. 
2. 
3.  

Numerowana instrukcja obsługowa:
Cyfry określają kolejność wykonywania kroków obsługowych.
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1.3.3  Oznaczenia
W niniejszej dokumentacji używane są następujące oznaczenia:

Tabela 4: Oznaczenia

Oznaczenie Znaczenie

AMS  ActiveShuttle Management System

STBO System transportowy bez operatora

STE Skrzynka transportowa euro zgodnie z VDA 4500

Skład Punkt załadunku

Obniżenie Punkt wyładunku

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Informacje dotyczące tego rozdziału
Produkt został wyprodukowany zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami techniki. 
Pomimo to istnieje niebezpieczeństwo szkód osobowych i materialnych, jeśli nie są 
przestrzegane wskazówki zamieszczone w tym rozdziale oraz wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa zamieszczone w niniejszej dokumentacji.

  Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy dokładnie i w całości przeczytać 
niniejszą dokumentację.

  Dokumentację należy przechowywać w taki sposób, aby w każdej chwili była 
dostępna dla każdego użytkownika.

  Produkt należy przekazywać osobom trzecim razem z wymaganymi dokumentami.

2.2  Użycie zgodne z przeznaczeniem

ActiveShuttle 1.0
Produkt jest kompletną maszyną.
Produkt wolno użytkować w następujący sposób:
 • Do automatycznego transportu materiałów na produkcji z określonymi przez 
użytkownika
 – obszarami jazdy
 – punktami załadunku (składy) i rozładunku (obniżenia)
 – prędkościami

na powierzchniach przeznaczonych również do ruchu osób.
 • Do transportu na dopuszczalnych wózkach ramowych (patrz rozdział 8.5.1 
Dopuszczalne wózki ramowe) ułożonych w stos STE o
 – łącznej masie, wraz z wózkiem ramowym, do 260 kg oraz
 – maksymalnej wysokości stosu 1200 mm.

 • Dane techniczne patrz strona 58.
 • Warunki otoczenia patrz strona 59.

Sterownik ręczny 1.0
Sterownik ręczny 1.0 jest w trybie pracy "Ręcznym" używany do wyłącznego 
sterowania ActiveShuttle 1.0.

Stacja ładowania ActiveShuttle 1.0
Stacja ładowania służy wyłącznie do ładowania ActiveShuttle 1.0.
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Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w przemyśle, a nie do użytku 
prywatnego.
Użycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także przeczytanie w całości 
ze zrozumieniem niniejszej dokumentacji, a w szczególności rozdziału 2 
"Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa".

2.3 Użycie niezgodne z przeznaczeniem
Każde użycie, które nie zostało opisane jako użycie zgodne z przeznaczeniem, jest 
kwalifi kowane jako użycie niezgodne z przeznaczeniem, a przez to niedopuszczalne.
Spółka Bosch Rexroth AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające 
z użycia niezgodnego z przeznaczeniem. Wszelkie ryzyka w przypadku użycia 
niezgodnego z przeznaczeniem bierze na siebie użytkownik.
Za użycie niezgodne z przeznaczeniem uważa się także następujące, dające się 
przewidzieć przypadki nieprawidłowego zastosowania:
 • Transport materiałów innych niż określone w specyfi kacji.
 • Przemieszczanie się osób na produkcie lub na transportowanym materiale.
 • Eksploatacja w obszarze prywatnym.
 • Nie wolno wchodzić na stację ładowania 1.0 ani chodzić po niej.

2.4   Kwalifi kacje personelu
Czynności opisane w niniejszej dokumentacji wymagają podstawowej wiedzy 
z zakresu mechaniki i elektryki oraz znajomości odpowiedniego słownictwa 
fachowego. Podczas transportu i obchodzenia się z produktem wymagana jest 
dodatkowo znajomość zasad posługiwania się urządzeniem podnośnikowym 
i odpowiednimi zawiesiami. Aby zagwarantowane było bezpieczeństwo użytkowania, 
czynności te mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio wykwalifi kowany 
personel lub przeszkolone osoby pod kierownictwem specjalisty.
Specjalista to osoba, która na podstawie swojego technicznego wykształcenia, 
swojej wiedzy i doświadczeń oraz znajomości odpowiednich przepisów potrafi  
ocenić powierzone jej prace, rozpoznać ewentualne zagrożenia i podjąć odpowiednie 
środki bezpieczeństwa. Specjalista musi przestrzegać odpowiednich przepisów 
i zasad oraz dysponować odpowiednią wiedzą fachową.

Firma Bosch Rexroth oferuje swoim klientom wsparcie w zakresie szkoleń 
w specjalistycznych obszarach. Przegląd tematyki szkoleń jest dostępny 
w Internecie na stronie http://www.boschrexroth.de/didactic

2.5  Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 • Użytkownik musi przestrzegać następujących zasad: Przed pierwszym uruchomieniem 
produktu należy przeprowadzić ocenę zagrożeń zgodnie z obowiązującymi w danym 
kraju przepisami (w Niemczech: z niemiecką ustawą o ochronie pracy).

 • Należy przestrzegać przepisów BHP i przepisów o ochronie środowiska.
 • Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i przepisów kraju, w którym będzie 
stosowany produkt.

 • Stosować tylko sprawne technicznie produkty fi rmy Rexroth.
 • Przestrzegać wszystkich zaleceń znajdujących się na produkcie.
 • Osoby zajmujące się montażem, obsługą, demontażem lub konserwacją produktów 
fi rmy Rexroth nie mogą być pod wpływem alkoholu, innych narkotyków lub leków 
wpływających na zdolność reagowania.

 • Należy używać tylko oryginalnego wyposażenia i części zamiennych fi rmy Rexroth, 
aby wykluczyć zagrożenie osób wskutek użycia nieodpowiednich części zamiennych.

 • Należy przestrzegać danych technicznych i warunków otoczenia zamieszczonych 
w dokumentacji produktu.

 • Produkt można uruchomić dopiero po stwierdzeniu, że produkt końcowy 
(na przykład maszyna lub instalacja), w którym zamontowano produkty fi rmy 
Rexroth, spełnia krajowe regulacje, przepisy bezpieczeństwa i normy użytkowania.
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2.6  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z konkretnym 
produktem

 • Zasadniczo nie wolno wprowadzać zmian w konstrukcji produktu ani go 
przebudowywać.

 • W żadnym wypadku nie wolno mechanicznie obciążać produktu w niedozwolony 
sposób. Nigdy nie używać produktu w charakterze uchwytu lub stopnia. 
Nie odkładać na produkt żadnych przedmiotów.

 • Zawsze zabezpieczać produkt przed przewróceniem.
 • Przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących transportu, zamieszczonych na 
opakowaniu.

 • Sprawdzić produkt pod kątem widocznych uszkodzeń powstałych podczas 
transportu.

 • Kable i przewody należy ułożyć w taki sposób, aby były odpowiednio chronione 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i nie były przyczyną potknięcia.

 • Odpowiednią część instalacji należy zawsze odłączać od ciśnienia i napięcia przed 
zamontowaniem produktu, względnie podłączeniem lub wyciągnięciem wtyczki.

 • Zabezpieczyć tę część instalacji przed ponownym uruchomieniem.
 • Przed uruchomieniem należy przeznaczyć kilka godzin na aklimatyzację produktu, 
gdyż w przeciwnym razie w obudowie może się gromadzić kondensat.

 • Sprawdzić wymagania odnośnie do bezpieczeństwa wg DIN EN 60204-1.
 • Należy uruchamiać wyłącznie produkt w pełni zainstalowany.
 • Upewnić się, że wszystkie należące do produktu urządzenia zabezpieczające są 
dostępne, prawidłowo zainstalowane i w pełni sprawne. Nie można zmieniać 
położenia urządzeń zabezpieczających, obchodzić ich ani sprawiać, że nie spełniają 
swojej funkcji.

 • Sprawdzić produkt pod kątem nieprawidłowego działania.
 • Upewnić się, że wyłącznie upoważniony personel, działając w ramach użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem,
 – uruchamia i obsługuje instalację oraz ingeruje w jej normalne funkcjonowanie.
 – uruchamia urządzenia nastawcze komponentów i podzespołów.

 • Dostęp do obszaru roboczego w bezpośrednim otoczeniu produktu powinny 
posiadać tylko osoby upoważnione przez użytkownika. Dotyczy to także okresów 
postoju produktu.

 • Nie używać urządzeń do zatrzymywania awaryjnego w celu normalnego 
zatrzymywania maszyny.

 • Regularnie sprawdzać urządzenia do zatrzymywania awaryjnego pod kątem 
prawidłowego funkcjonowania.

 • Po zatrzymaniu awaryjnym w przypadku wystąpienia usterki lub innych 
nieprawidłowości należy wyłączyć produkt i zabezpieczyć przed ponownym 
włączeniem.

 • Nie sięgać do poruszających się części.
 • Instalacja podczas postoju nie jest bezpieczna, gdyż nagromadzona energia 
może zostać uwolniona w sposób niezamierzony lub wskutek nieprawidłowej 
konserwacji.

 • Po zatrzymaniu awaryjnym lub wystąpieniu usterki instalację należy włączyć 
dopiero po ustaleniu przyczyny usterki i jej usunięciu.

 • Upewnić się, że dojścia do stanowisk służących do konserwacji i przeglądów są 
wolne od przeszkód.

 • Zalecane prace konserwacyjne należy wykonywać w odstępach czasowych 
podanych w rozdziale 10.3 "Konserwacja".

 • Upewnić się, że żadne połączenia przewodów, przyłącza i elementy nie są 
rozłączone tak długo, jak długo instalacja pozostaje pod ciśnieniem i jest 
podłączona do napięcia. Zabezpieczyć instalację przed ponownym uruchomieniem.

 • Produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje ogólne

Podczas transportu

Podczas montażu

Podczas uruchamiania

W trakcie eksploatacji

Zatrzymanie awaryjne, 
usterka

Podczas czynności 
utrzymania w dobrym 
stanie i naprawczych

Podczas utylizacji
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2.6.1 ActiveShuttle

 OSTRZEŻENIE
Zagrożenia wynikające z natury ładunku!
Niebezpieczny ładunek (np. substancje niebezpieczne, gorące materiały itd.) 
może prowadzić do ciężkich obrażeń, a nawet śmierci.

  Za zagrożenia wynikające z natury ładunku odpowiada wyłącznie użytkownik.
  Ładunek nie może stwarzać zagrożeń dla personelu (np. zagrożenia wciągnięciem 

ubrania, oparzeniami, poparzeniami chemicznymi, ranami ciętymi lub kłutymi, itd.).

 OSTROŻNIE
Zagrożenie obrażeniami spowodowanymi przez nieprzeprowadzenie kontroli 
bezpieczeństwa!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń wynikających z niesprawnych 
urządzeń bezpieczeństwa i ostrzegawczych.

  Codziennie przeprowadzać kontrolę optycznych i akustycznych urządzeń 
ostrzegawczych.

  Co najmniej co 6 miesięcy przeprowadzać kontrolę urządzeń bezpieczeństwa 
(patrz rozdział 10.2 Regularne kontrole bezpieczeństwa).

  Wyłączyć pojazdy z niedziałającymi urządzeniami bezpieczeństwa 
i ostrzegawczymi z eksploatacji i skontaktować się z serwisem Bosch Rexroth.

Niebezpieczeństwo poparzenia spowodowane przez gorące części wewnątrz 
ActiveShuttle!

Podczas eksploatacji poszczególne komponenty wewnątrz obudowy mogą 
się nagrzać.
•   Przed otwarciem obudowy odczekać odpowiedni czas.

Szkody osobowe spowodowane przebywaniem w obszarze jazdy, w szczególności 
na zakrętach!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane kolizją z ActiveShuttle.

•   Jeśli to możliwe, nie przebywać w obszarze jazdy ActiveShuttle.
•     Ograniczyć ruch osób w obszarze jazdy ActiveShuttle tak, jak to tylko 

możliwe.
•   Zawsze nosić obuwie ochronne.

Niewystarczająca droga hamowania, np. przy wejściu od boku w obszar ochronny!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane kolizją 
z ActiveShuttle.

•   Nie wchodzić od boku w obszar ochronny pojazdu.
•   Nie zbliżać się do ActiveShuttle przeciwnie do jego kierunku jazdy.
•   Zawsze nosić obuwie ochronne.

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia przy tylnych kołach ładunku
Przy rozruchu/ponownym rozruchu załadowanego pojazdu przy tylnych kołach 
istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia.

•   Nie umieszczać stóp między kołami.
•   Należy uwzględnić ostrzeżenie przed rozruchem.
•   Zawsze nosić obuwie ochronne.

Niebezpieczeństwo spowodowane niedostosowaniem prędkości!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń wynikających z prędkości 
niedostosowanej do sytuacji.

   W wąskich przejściach, na zakrętach i skrzyżowaniach oraz w obszarach 
z ruchem osób prędkość ActiveShuttle musi być zredukowana.
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 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo spowodowane przewróceniem ActiveShuttle przy 
niewłaściwym załadowaniu!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane przewróceniem 
ActiveShuttle.

   Przestrzegać dopuszczalnej ładowności i maksymalnej wysokości stosu.
   Zwrócić uwagę na równomierny rozkład obciążenia (patrz rozdział 16.6).
  Użytkować ActiveShuttle tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Niebezpieczeństwo spowodowane spadającym ładunkiem przy niewłaściwym 
załadowaniu!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane spadającym 
ładunkiem.

   Zwrócić uwagę na równomierny rozkład obciążenia.
  Użytkować ActiveShuttle tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Niebezpieczeństwo spowodowane nieprzewidzianymi ruchami ActiveShuttle przy 
niewystarczającej jakości podłoża!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprzewidzianymi 
ruchami ActiveShuttle, np. poślizgami zwłaszcza przy awaryjnym hamowaniu.

  Obszar jazdy ActiveShuttle musi zapewniać wystarczającą trakcję.
  Obszar jazdy ActiveShuttle musi być równy, suchy, czysty i wolny od przedmiotów.

Niebezpieczeństwo spowodowane zanieczyszczeniami na trasie jazdy!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprzewidzianymi 
ruchami ActiveShuttle, wywołanymi przez zanieczyszczenia na trasie jazdy.

  Obszar jazdy ActiveShuttle musi być wolny od zanieczyszczeń.

Niebezpieczeństwo spowodowane nieprawidłowym stanem ładunku!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprawidłowym 
stanem ładunku przy przejściu w tryb pracy "Automatyka".

  Po ręcznym załadunku nie wolno przełączać w tryb pracy "Automatyka".

Niebezpieczeństwo spowodowane przez ograniczone funkcje bezpieczeństwa 
w trybie pracy "Ręczny"!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprawidłową 
obsługą.

  W trybie pracy "Ręczny" ActiveShuttle może być obsługiwany wyłącznie przez 
specjalnie przeszkolonych pracowników, za pomocą sterownika ręcznego 1.0.

  Odpowiedzialność za sterowanie pojazdem w trybie pracy "Ręczny" ponosi 
wyłącznie użytkownik.

Niebezpieczeństwo szkód osobowych przy ingerencji w zautomatyzowane procesy!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń wynikających z nieautoryzowanej 
ingerencji personelu w zautomatyzowane procesy.

  Personel obsługowy w żadnym wypadku nie może ingerować 
w zautomatyzowane procesy, np. na pozycjach załadunku i rozładunku oraz przy 
wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu ze stacji ładowania.

Niebezpieczeństwo kolizji z przeszkodami poza obszarem ochronnym!
ActiveShuttle może zostać uszkodzony przez przeszkody znajdujące się poza 
obszarem ochronnym.

  Utrzymywać obszar jazdy wolny od przeszkód, zwłaszcza płaskich przedmiotów 
i obiektów zachodzących na obszar jazdy.

Niebezpieczeństwo przegrzania ActiveShuttle!
Jeśli szczeliny wentylacyjne ActiveShuttle zostaną zakryte, istnieje niebezpieczeństwo 
przegrzania, a przez to niebezpieczeństwo uszkodzenia ActiveShuttle.

  Szczeliny wentylacyjne ActiveShuttle zawsze muszą być wolne i niezakryte, 
aby zabezpieczyć wystarczające chłodzenie. P
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UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzeń spowodowanych nieupoważnionym użyciem!
Nieupoważnione otwarcie obudowy ActiveShuttle może prowadzić do uszkodzenia 
pojazdu.

  Klucz czworokątny zawsze przechowywać tak, by był zabezpieczony przed 
nieupoważnionym użyciem.

2.6.2  Akumulatory litowo-jonowe

 OSTROŻNIE
Możliwe zagrożenie spowodowane nieprawidłowym postępowaniem 
z akumulatorami litowo-jonowymi!

ActiveShuttle jest zasilany wymiennym akumulatorem jonowym. 
Akumulatory litowo-jonowe mogą zostać uszkodzone przez obciążenia 
mechaniczne, termiczne lub elektryczne (np. uderzenia, gorąco, zimno, 
nieprawidłowe ładowanie, zwarcie). Może to prowadzić do następujących 
zagrożeń:
•   Uwalnianie trujących substancji i toksycznych produktów spalania 

w przypadku pożaru.
•   Wydostawanie się żrących cieczy, co może powodować podrażnienia 

skóry i poparzenia.
•   Zwiększone zagrożenie pożarowe spowodowane wyciekaniem elektrolitów 

(palny rozpuszczalnik).

  Nigdy nie używać akumulatorów, które uległy upadkowi lub uszkodzeniu.
  Nie używać wadliwych lub uszkodzonych akumulatorów litowo-jonowych.
  Nie używać akumulatorów litowo-jonowych z uszkodzonymi kablami 

połączeniowymi lub stykami.
  Do ładowania akumulatorów litowo-jonowych w ActiveShuttle używać tylko 

dostarczonych przez Bosch Rexroth stacji ładowania lub ładowarek.
  Stosować tylko akumulatory litowo-jonowe i akcesoria będące w idealnym stanie.
  Chronić styki przyłączeniowe akumulatorów przez zwarciem.
  Chronić akumulatory litowo-jonowe przed obciążeniami mechanicznymi 

(uderzenia, upadki, wibracje).
  Nie wystawiać akumulatorów litowo-jonowych na działanie wysokich temperatur 

ani zmian temperatury.
  Przechowywać akumulatory litowo-jonowe w chłodnym, suchym i dobrze 

przewietrzonym miejscu.
  Chronić akumulatory litowo-jonowe przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych.
  Nie zanurzać akumulatorów litowo-jonowych w cieczach.
  Przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących 

magazynowania akumulatorów litowo-jonowych.
  Regularnie kontrolować akumulatory litowo-jonowe pod kątem uszkodzeń.
  Nie wolno otwierać ani naprawiać akumulatorów litowo-jonowych. 
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UWAGA
Postępowanie z uszkodzonymi akumulatorami litowo-jonowymi

•   Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe wolno dotykać i transportować 
wyłącznie nosząc odporne na ługi i rozpuszczalniki osobiste wyposażenie 
ochronne.

•   W razie wystąpienia nagrzewania się, dymu, zapachów, emisji dźwięków lub 
deformacji akumulatora odłączyć akumulator litowo-jonowy od urządzenia.

•   Przechować akumulator litowo-jonowy w ognioodpornym pojemniku lub 
zachować bezpieczny odstęp od palnych materiałów.

•   Nie wdychać oparów, które mogą powstawać.

Utylizacja akumulatorów litowo-jonowych
  Utylizować akumulatory litowo-jonowe w fachowy sposób.
  Przed utylizacją zakryć styki przyłączeniowe.
  Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe przechowywać w ognioodpornych 

pojemnikach.
  Przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących transportu towarów 

niebezpiecznych odnoszących się do akumulatorów litowo-jonowych.
  Przestrzegać instrukcji obsługi wydanej przez producenta:

BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
Am Sportplatz 28
63791 Karlstein
Niemcy
www.bmz-group.com

UWAGA
Zalecenie dot. maksymalnego wydłużenia żywotności akumulatora

  Przechowywane akumulatory litowo-jonowe powinny być naładowane w ok. 50 %.
  Po trzech miesiącach sprawdzić stan naładowania i w razie potrzeby doładować 

akumulatory do ok. 50 %.

2.6.3 Sterownik ręczny 1.0

 OSTROŻNIE
Możliwe niebezpieczeństwo spowodowane nieupoważnionym użyciem!
Nieupoważniona aktywacja trybu pracy "Ręczny" może prowadzić do szkód 
rzeczowych i zagrożenia dla zdrowia oraz życia.

  Sterownik ręczny zawsze przechowywać tak, by był zabezpieczony przed 
nieupoważnionym użyciem.

Niebezpieczeństwo spowodowane przez ograniczone funkcje bezpieczeństwa 
w trybie pracy "Ręczny"!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprawidłową 
obsługą.

  W trybie pracy "Ręczny" ActiveShuttle może być obsługiwany wyłącznie przez 
specjalnie przeszkolonych pracowników, za pomocą sterownika ręcznego 1.0.

  Odpowiedzialność za sterowanie pojazdem w trybie pracy "Ręczny" ponosi 
wyłącznie użytkownik.

  Przestrzegać także instrukcji obsługi wydanej przez producenta:
KEBA AG
Gewerbepark Urfahr
Reindlstraße 51
4041 Linz
Austria
www.keba.com
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UWAGA
Użytkowanie sterownika ręcznego

  Nie wolno otwierać sterowników ręcznych.
  Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta.
  Podczas użytkowania sterownika ręcznego należy zwracać uwagę, aby kabel nie 

stwarzał zagrożenia potknięciem, a także aby ActiveShuttle nie przejechał po 
kablu i w efekcie nie doszło upadku sterownika ręcznego na podłogę lub jego 
uszkodzenia.

  Nie wystawiać sterownika ręcznego na działanie wysokich temperatur, 
zmiany temperatury ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

  Nie narażać sterownika ręcznego na wstrząsy mechaniczne, nadmierne 
zapylenie, wilgoć ani działanie silnych pól magnetycznych.

2.6.4 Stacja ładowania 1.0

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych nieprawidłowym 
bezpiecznikiem wstępnym!
Obsługa stacji ładowania z nieprawidłowym bezpiecznikiem wstępnym może 
prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet do śmierci, oraz do uszkodzenia 
urządzenia.

  Stacji ładowania wolno używać tylko z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 
≤ 16 A o charakterystyce wyzwalania B lub C.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych zmostkowaniem styków 
ładujących stacji ładowania!
Zmostkowanie styków ładowania stwarza zagrożenie uszkodzeniem, iskrzeniem, 
przegrzaniem i pożarem.

  W obszarze styków ładujących stacji ładowania nie ustawiać żadnych obiektów, 
w szczególności żadnych obiektów przewodzących elektrycznie ani palnych.

 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych nieprawidłowym 
pozycjonowaniem stacji ładowania!
Pozycjonowanie stacji ładowania na trasach jazdy i w przejściach stwarza 
zagrożenie potknięciem.

  Nie pozycjonować stacji ładowania na trasach jazdy ani w przejściach.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowane nieprawidłową instalacją 
stacji ładowania!

  Zakotwiczyć stację ładowania w podłodze hali, aby uniknąć zakłóceń działania 
i związanego z nimi ryzyka.

  W celu minimalizacji zagrożeń ułożyć kabel przyłączeniowy zgodnie z krajowymi 
przepisami.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i możliwe uszkodzenia spowodowane 
nieprawidłowym użyciem!
Przy wchodzeniu lub wspinaniu się na stację ładowania istnieje niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń wskutek upadku i niebezpieczeństwo uszkodzenia obudowy 
stacji ładowania.

  Nie wchodzić na stację ładowania 1.0 ani nie chodzić po niej.

 • Funkcja wyłączenia awaryjnego stacji ładowania jest realizowana poprzez 
wyciągnięcie wtyczki sieciowej.
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2.7 Środki ochrony osobistej
 • Podczas wykonywania czynności związanych z produktem należy nosić 
odpowiednio dobrane wyposażenie ochronne (np. obuwie ochronne, przylegającą 
do ciała odzież, siatkę na długie i luźne włosy). Użytkownik lub operator 
instalacji jest osobiście odpowiedzialny za używanie odpowiedniego wyposażenia 
ochronnego podczas wykonywania czynności związanych z produktem. Wszystkie 
elementy środków ochrony osobistej muszą być w stanie nienaruszonym.

2.8 Odpowiedzialność/obowiązki użytkownika
Za zagrożenia wynikające z natury ładunku odpowiada użytkownik.
Ładunek nie może stwarzać zagrożeń dla personelu (np. zagrożenia wciągnięciem 
ubrania, oparzeniami, poparzeniami chemicznymi, ranami ciętymi lub kłutymi, itd.).

Użytkownik STBO jest odpowiedzialny za spełnienie i stałą kontrolę wypełniania 
wymagań

 • DIN EN 1525 "Bezpieczeństwo wózków jezdniowych – wózki jezdniowe bez operatora 
i ich systemy"; załącznik A "Wymagania dotyczące przygotowania otoczenia"

 • Dyrektywy VDI 2510 Arkusz 1 "Infrastruktura i urządzenia peryferyjne systemów 
transportu bez operatora (STBO)"

 • Dyrektywy VDI 2510 Arkusz 2 "Systemy transportu bez operatora 
(STBO) – bezpieczeństwo STBO".

Zaliczają się do tego również m.in.:
 • Szkolenie pracowników działu logistyki (patrz rozdział 2.9 Szkolenia personelu 
obsługowego).

 • Ograniczanie ruchu osób w obszarach zagrożenia.
 • Umieszczanie wskazówek ostrzegawczych w obszarach zagrożenia.
 • Zachowanie wystarczającego odstępu przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania, 
ew. zapewnienie zredukowanej prędkości.

 • Dalsze, zgodne z oceną użytkownika środki w celu zapobiegania wchodzeniu od 
boku w pole ochronne, np.
-  umieszczenie luster na wąskich skrzyżowaniach,
-  korzystanie z oświetlenia Bluespot STBO,
-  wydawanie sygnałów ostrzegawczych przed wąskimi skrzyżowaniami,
-  umieszczenie drzwi na skrzyżowaniach, itd.

 • Trasy jazdy należy zaprojektować tak, aby podjazdy/zjazdy były pokonywane tylko 
w kierunku jazdy (do przodu lub do tyłu).

 • Na trasach jazdy nie może występować boczne nachylenie.
 • Nie planować skrętów/obrotów na podjazdach/zjazdach.
 • W razie potrzeby, zależnie od rzeczywistego załadowania, na podjazdach/zjazdach 
wytyczyć strefy niskiej prędkości.

 • Musi zostać zachowany odstęp tras jazdy od stałych przeszkód, wynoszący 0,5 m.
 • Trasy jazdy należy zaplanować tak, aby możliwie unikać spotykania sie pojazdów, 
a przez to minimalizować ryzyko kolizji i utraty ładunku.

 • Kolizja STBO nie może prowadzić do zagrożeń wynikowych (np. spowodowanych 
przez spadający ładunek).

 • Przejazdy zaplanować tak, by zachowany był wystarczający odstęp dla zapobiegania 
ocieraniu się (ocena ryzyka odpowiednio do sytuacji). Zachować odstęp co 
najmniej 50 mm między używanymi w trybie automatycznym i w trybie ręcznym 
ścieżkami w supermarkecie.

 • Obracanie STBO zaplanować w wystarczającej odległości od stałych przeszkód.
 • Trasy jazdy muszą być równe, suche, czyste i wolne od przedmiotów. 
Dokładne wymagania dotyczące jakości podłoża na trasach jazdy patrz rozdział 
16.5 Wymagania dotyczące podłoża.

 • Po czyszczeniu posadzki hali nie może wystąpić zmiana właściwości powierzchni 
tras jazdy (np. spowodowana przez pozostałości środka czyszczącego).

 • Trasy jazdy muszą być wolne od obiektów, które nie są wykrywane przez pole 
ochronne (patrz rozdział 16.7 Poziomy skanowania systemów ochrony osób 
(skaner laserowy)).
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 • Trasy jazdy muszą być wolne od zachodzących na nie przeszkód.
 • W razie wystąpienia usterki nie mogą powstawać zagrożenia wynikowe 
spowodowane najechaniem na przeszkody na trasie jazdy i obok niej.

 • STBO wykazujące usterki muszą zostać wykryte przez użytkownika i wyłączone 
z eksploatacji.

 • Nie planować miejsc zatrzymania, załadunku i rozładunku na drogach 
ewakuacyjnych ani trasach jazdy.

 • Nie planować miejsc zatrzymania, załadunku i rozładunku na skosach, 
podjazdach i zjazdach ani w ich pobliżu.

 • Aby uniknąć otarć, miejsca zatrzymania, załadunku i rozładunku muszą znajdować 
się w wystarczającym odstępie od stałych przeszkód.

 • Personel obsługujący nie może ingerować w przebieg automatycznych procesów 
w miejscach zatrzymania, załadunku i rozładunku.

 • Klatki schodowe muszą być odgrodzone od normalnego obszaru jazdy zamkniętymi 
drzwiami. Utrzymywanie otwartych drzwi, np. poprzez blokowanie ich klinami, 
jest uważane za niewłaściwe użycie.

 • Schody, drzwi, rampy załadunkowe itd. muszą znajdować się w wystarczającej 
odległości od tras jazdy i muszą być zabezpieczone przed najechaniem za pomocą 
odpowiednich barier, wykrywanych przez pole ochronne.

 • Automatyczne drzwi i bramy (np. bramy żaluzjowe) nie mogą być wspólnie 
użytkowane przez STBO i osoby.

 • Należy unikać prac w obszarze jazdy, zwłaszcza prac z użyciem drabin, bądź 
zapewnić odpowiednie zabezpieczenie (np. skorzystać z pomocy drugiej osoby).

 • STBO nie mogą zwężać ani całkowicie blokować dróg ewakuacyjnych.
 • Ze względu na ryzyko potknięcia nie należy planować pozycji konserwacyjnych na 
trasach jazdy.

 • Jeśli pracownicy przebywają w obszarach zagrożenia lub w składach bądź 
obniżeniach, np. między stosami skrzyń w supermarketach, przykładowo 
podczas prac konserwacyjnych, obszary te należy zabezpieczyć. Należy do tego 
celu użyć bariery, która jest wykrywana przez STBO, w połączeniu z defi nicją 
miejsca pracy jako obszaru zablokowanego w nadrzędnym systemie sterowania. 
Alternatywnie poprzez ustawienie trybu pracy AMS.

 • Ustawienie trybu pracy AMS należy skontrolować na danym STBO, ponieważ 
przenoszenie poleceń zatrzymania na STBO nie jest wykonywane jako funkcja 
bezpieczeństwa.

 • Używaną sieć WLAN zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem.
 • Jeśli wykorzystywany jest własny serwer, zabezpieczyć go przed nieuprawionym 
dostępem i dbać, by system operacyjny zawsze był aktualny.

Użytkownik jest zobowiązany po ustawieniu ActiveShuttle jeszcze raz skontrolować 
wszystkie trasy jazdy pod kątem możliwych zagrożeń!

 • Przed pierwszym lub ponownym uruchomieniem systemu – a później w regularnych 
odstępach – należy prowadzić szkolenia/instrukcje personelu w zakresie 
bezpieczeństwa technicznego (patrz rozdział 2.9 Szkolenia personelu obsługowego).

2.8.1 Oznaczenie minimum

 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych nieprawidłowym 
zachowaniem ze względu na brak oznaczeń bezpieczeństwa!
ActiveShuttle jest wyposażony w następujące oznaczenia bezpieczeństwa:

Complies with 21 CFR 1040.10, 1040.11
     & IEC 60825.1

LASER
1

  Upewnić się, że oznaczenia te są na miejscu i są czytelne.
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2.9  Szkolenia personelu obsługowego

2.9.1 Tryb ręczny
 • Odpowiedzialność za sterowanie pojazdem w trybie ręcznym ponosi użytkownik.
 • Systemy ochrony osób są w trybie ręcznym dezaktywowane.
 • Pojazd zawsze należy obsługiwać tak, aby zapewnione było nieprzekraczanie 
poleceń jazdy (zatrzymanie bądź wstrzymanie).

 • Urządzenia zdalnego sterowania należy przechowywać tak, aby były zabezpieczone 
przed nieuprawnionym dostępem.

2.9.2 Pracownicy działu logistyki
 • Kierowcy pojazdów sterowanych przez operatora muszą zapewnić, aby ich pojazd 
nie znalazł się na drodze hamowania ActiveShuttle. Kierowca musi mieć możliwość 
rozpoznania tych obszarów.

 • Kierowcy sterujący pojazdami muszą być przeszkoleni w zakresie zachowania 
ActiveShuttle. W szczególności znane być muszą droga hamowania 
i zachowanie STBO.

 • Zachować wystarczający odstęp od przyszłej trasy ruchu STBO, w razie 
konieczności zwolnić lub zatrzymać się, aby uniknąć kolizji z STBO lub zmiażdżenia 
osób między własnym pojazdem a STBO.

2.9.3 Planiści logistyki
Strefy bezpieczeństwa i obszary skrzyżowań muszą zostać zdefi niowane przy 
nastawianiu.

Testy po nastawianiu
Nowo ustawione zadanie należy najpierw przetestować w obecności 
wykwalifi kowanej osoby.

Planowanie trasy jazdy
Odstęp trasy jazdy od przeszkód stałych i spodziewanych
Trasę jazdy (również strefy mijania i swobodnego skrętu, także z uwzględnieniem 
obrotów pojazdu i wystających przy tym jego części) muszą zostać zaplanowane przez 
osobę ustawiającą z wystarczającą odległością od przeszkód stałych i spodziewanych. 
Przeszkody spodziewane to np. palety na przewidzianej na nie pozycji rozładunku.

Ma to na celu
 • unikanie otarć (wystarczający odstęp: 50 cm plus dokładność nawigacji w trybie 
normalnym; mniej tylko, jeśli użytkownik może wykluczyć określone scenariusze), oraz

 • zapobieganie wchodzeniu od boku w pole ochronne zapewnienie wystarczającego 
odstępu: określa go użytkownik dla konkretnej sytuacji (widoczność, wąskie 
przestrzenie, środki dodatkowe użytkownika) oraz

 • unikanie wjeżdżania w przeszkody przy skręcie (wystarczający odstęp: jak dla 
"unikania otarć")

Odstęp i prędkości przy skrzyżowaniach/rozjazdach
 • Prędkość przy przejeżdżaniu przez rozjazdy oraz pokonywaniu skrzyżowań 
powinna zostać ograniczona podczas nastawiania, wystarczająco dla zapewnienia 
odpowiedniego czasu na reakcję krzyżującego się ruchu i skrócenia drogi hamowania.

 • Odstęp do dróg, z którymi następuje połączenie przez skrzyżowania lub rozjazdy 
musi być na tyle duży, aby osoba zachowująca wymaganą ostrożność nie weszła 
od boku na tor jazdy ActiveShuttle w obszarze pola ochronnego (długość pola 
ochronnego maks. 970 mm).
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Pozycje rozładunku
 • Pozycji rozładunku dla swobodnego rozładunku poza supermarketem nie planować 
w bezpośrednim sąsiedztwie pochyłości ani ramp.

 • Nie planować supermarketów w bezpośredniej bliskości pochyłości ani 
ramp. (nie powinny być możliwe niekontrolowane stoczenie się w przypadku 
nieprawidłowego zablokowania rolek ani rozładunek na pochyłości w przypadku 
nieprawidłowo wykrytej pozycji rozładunku).

Pochyłości
 • Trasy jazdy należy zaprojektować tak, aby podjazdy/zjazdy były pokonywane tylko 
w kierunku jazdy (do przodu lub do tyłu).

 • Na trasach jazdy nie może występować boczne nachylenie.
 • Nie planować skrętów/obrotów na podjazdach/zjazdach.
 • W razie potrzeby, zależnie od rzeczywistego załadowania, na podjazdach/zjazdach 
wytyczyć strefy niskiej prędkości.

3 Ogólne wskazówki dotyczące szkód 
materialnych i uszkodzeń produktu

Gwarancja dotyczy wyłącznie dostarczonej konfi guracji.
 • Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku nieprawidłowego montażu, 
uruchomienia i eksploatacji, jak również użycia innego niż zgodne z przeznaczeniem 
lub nieprawidłowego obchodzenia się z produktem.

 • Personel zajmujący się czyszczeniem musi przez rozpoczęciem prac zostać 
poinformowany o możliwych zagrożeniach występujących przy instalacji.

 • Unikać przenikania środków czyszczących do systemu.
 • Nie używać rozpuszczalników ani środków czyszczących o inwazyjnym działaniu.
 • Nie używać do czyszczenia myjek ciśnieniowych.

Podczas czyszczenia
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4   Zakres dostawy
Zakres dostawy obejmuje zgodnie z zamówieniem klienta:
 • 3 842 560 431, ActiveShuttle 1.0 Pojazd transportowy włącznie z kluczem 
czworokątnym, zamontowanym pomocniczym urządzeniem podnośnikowym 
i instrukcją obsługi "ActiveShuttle 1.0 Pojazd transportowy"

 • 3 842 560 106, sterownik ręczny 1.0
 • 3 842 560 422, stacja ładowania ActiveShuttle 1.0 włącznie z instrukcją obsługi 
"ActiveShuttle 1.0 Pojazd transportowy"

 • 3 842 560 101, akumulator litowo-jonowy włącznie z instrukcją obsługi 
"ActiveShuttle 1.0 Pojazd transportowy"

4.1 Stan dostawy
 • Pojazd transportowy ActiveShuttle 1.0 gotowy do użycia, wraz z akumulatorem 
litowo-jonowym i zamontowanym pomocniczym urządzeniem podnośnikowym

 • Sterownik ręczny 1.0 gotowy do podłączenia
 • Stacja ładowania ActiveShuttle 1.0 gotowa do podłączenia
 • Akumulator litowo-jonowy gotowy do podłączenia

5 Informacje dotyczące produktu

5.1 Opis działania

5.1.1 Użycie

ActiveShuttle 1.0
 • Automatyczny transport materiałów na produkcji z określonymi przez użytkownika

 – obszarami jazdy
 – punktami załadunku i rozładunku, oraz
 – prędkościami

na powierzchniach przeznaczonych również do ruchu osób.
 • Transport na wózkach ramowych ułożonych w stos STE o

 – łącznej masie, wraz z wózkiem ramowym, do 260 kg oraz
 – maksymalnej wysokości stosu 1200 mm.

Sterownik ręczny 1.0
Do sterowania ActiveShuttle 1.0 w trybie pracy "ręcznym".

Stacja ładowania ActiveShuttle 1.0
Do ładowania akumulatorów litowo-jonowych w ActiveShuttle 1.0.
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5.2 Opis produktu

Rys. 1: 
560 592-01

B

A

F

J

E2HI

F

E1
D

C

A

F

D

H

I

E1

F

G

L

KJ

T

B2

0% 100%50%

B1

B

ActiveShuttle 1.0

A: Panel obsługi
B: Akumulator 

litowo-jonowy
48 V/17 Ah (włożony)

B1: Przycisk odblokowujący
B2: Wskazanie stanu 

naładowania 
Akumulator litowo-
jonowy z przyciskiem 
wł./wył.

C: Przegroda akumulatora 
(klapa z blokadą)

D: Powierzchnia 
załadunkowa

E1: System
ochrony osób 
(skaner laserowy)

E2: System ochrony osób 
(skaner laserowy) 
i nawigacja laserowa

F: Lampa sygnału 
ostrzegawczego

G: Bluespot
H: Rolki napędowe
I: Rolki bieżne
J: Szczeliny wentylacyjne
K: Styki ładujące 

akumulatora
L: Wykrywanie wózków 

ramowych/stacji 
ładowania

T: Pomocnicze urządzenie 
podnośnikowe z taśmą 
na rzepy, w stanie 
w momencie dostawy 
zamontowane na 
ActiveShuttle

Wskazanie stanu 
naładowania (B2)
(wskazanie po naciśnięciu 
przycisku wł./wył.)
Wskazanie Stan naładowania [%]

 0 … 15 1)

 16 … 33

 34 … 50

 51 … 67

 68 … 83

 84 … 100

 Akumulator 
uszkodzony 2)

Objaśnienie symboli



Dioda nie 
świeci



Dioda 
świeci



Dioda 
miga

1) Aby uniknąć trwałych uszkodzeń, 
naładować najpóźniej po 2 dniach.

2) Skontaktować się z producentem.
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Rys. 2: 

S

560 592-02

M

0%100%
M

S

N
O

P
Q

R

Panel obsługi ActiveShuttle 1.0

M: Antena WLAN

N: Przycisk WŁ./WYŁ.

O: Przycisk aktywacji

P: Podłączanie 
sterownika ręcznego

Q: Urządzenie 
zatrzymania 
awaryjnego, 
zwolnienie obrotowe

R: Wskazanie stanu 
naładowania

S: Przycisk 
"Zwalnianie hamulca"

Wskazanie stanu 
naładowania (R) w trakcie 
eksploatacji
Wskazanie Kolor Stan 

naładowania 
[%]

Czerwony 0 … 15

Zielony 16 … 33

Zielony 34 … 50

Zielony 51 … 67

Zielony 68 … 83

Zielony 84 … 100
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Rys. 3: 
560 592-03

E

C

D

B

A

Sterownik ręczny 1.0

A: Urządzenie 
zatrzymania 
awaryjnego, 
zwolnienie obrotowe

B: Wyświetlacz kolorowy

C: Joystick do 
sterowania 
ActiveShuttle w trybie 
pracy "ręcznym"

D: Klawiatura foliowa:

E: 3-stopniowy przycisk 
zezwolenia
-  stopień 1: 
Nieuruchomiony, 
WYŁ.

-  stopień 2: 
Zezwolenie, WŁ.

-  stopień 3: Funkcja 
paniki, WYŁ. 
(ActiveShuttle jest 
unieruchamiany)

+/– Prędkość ±

Podnoszenie 
powierzchni 
załadunkowej

Obniżanie 
powierzchni 
załadunkowej

Pozycja składu

Pozycja obniżenia

Pozycja stacji 
ładowania

Pozycja parkowania
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Tabela 5: Wykaz symboli wyświetlanych na sterowniku ręcznym 1.0 i ich znaczenie

Symbol/kolor Znaczenie

Sterownik ręczny nie jest połączony z ActiveShuttle (zazwyczaj wyświetla 
się przez krótki czas bezpośrednio po podłączeniu sterownika ręcznego) lub 
połączenie zostało przerwane.

Sterownik ręczny jest połączony z ActiveShuttle, brak dodatkowych informacji 
(zazwyczaj wyświetla się przez krótki czas bezpośrednio po podłączeniu 
sterownika ręcznego, może nie być widoczny).

ActiveShuttle jest zatrzymany, ponieważ urządzenie zatrzymania awaryjnego 
(na ActiveShuttle lub sterowniku ręcznym) jest wciśnięte.

ActiveShuttle jest zatrzymany, ponieważ nie został on aktywowany.

ActiveShuttle został aktywowany, ale oprogramowanie nie przełączyło się 
jeszcze na tryb pracy "Ręczny".

Oprogramowanie przełączyło się na tryb pracy "Ręczny", ale informacje 
o lokalizacji nie są jeszcze dostępne.

 czerwony
ActiveShuttle nie został zlokalizowany.

 żółty
ActiveShuttle nie został zlokalizowany, znajduje się jednak tylko w trybie 
odometrii.

 czerwony
ActiveShuttle został zlokalizowany i możliwe jest przemieszczanie go, ale nie 
znajduje się w korytarzu jazdy.

 zielony
ActiveShuttle został zlokalizowany.

0,1 m/s
Prędkość jazdy do przodu jest ustawiona na 0,1 m/s.

0,3 m/s
Prędkość jazdy do przodu jest ustawiona na 0,3 m/s (ustawienie domyślne).

0,5 m/s
Prędkość jazdy do przodu jest ustawiona na 0,5 m/s.

1,0 m/s
Prędkość jazdy do przodu jest ustawiona na 1,0 m/s.

 czerwony
Utracono połączenie ze sterownikiem ręcznym.

Powierzchnia załadunkowa przemieszcza się w dół.

Powierzchnia załadunkowa przemieszcza się do góry.

Ustawiona jest maksymalna prędkość jazdy do przodu w trybie pracy "Ręczny" 
(1,0 m/s).
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Rys. 4: 
560 592-04

C

A

B

D

Stacja ładowania ActiveShuttle 1.0

A: Styki ładujące

B: Komora ładowania

C: Wykrywanie za 
pomocą czujnika 
ActiveShuttle

D: Podłączanie napięcia 
roboczego
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5.3 Urządzenia bezpieczeństwa i ostrzegawcze

Rys. 5: 
560 592-09

Q

F

E

F

E
S

Q

F

S

E

F

G

Urządzenia zabezpieczające i znaki ostrzegawcze

Q: Urządzenie 
zatrzymania 
awaryjnego, 
zwolnienie obrotowe

S: Przycisk "Zwalnianie 
hamulca"

G: Bluespot

F: Lampa sygnału 
ostrzegawczego

E: System ochrony osób 
(skaner laserowy)

Niewidoczny:
 • Sygnalizator akustyczny
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5.3.1  Sygnalizacja

Tabela 6: Sygnalizacja

Urządzenie ostrzegawcze Sygnał/kolor Stan/opis Sposób usunięcia

Bluespot
(G)

Niebieski ActiveShuttle znajduje się w trybie 
pracy "Automatyka".

-

Lampa sygnału 
ostrzegawczego
(F)

Żółta System ochrony osób 
(skaner laserowy) jest aktywny.

-

Miga na żółto (2 Hz) ActiveShuttle wjeżdża do 
strefy zagrożenia, przejeżdża 
przez nią lub omija przeszkodę 
(dodatkowy sygnał akustyczny).

-

Miga na żółto
(strona odpowiadająca zmianie 
kierunku)

ActiveShuttle zmienia kierunek 
jazdy.

-

Niebieski Wymagana jest interwencja 
użytkownika.

Nacisnąć przycisk aktywacji (Q).

Ciemnozielony ActiveShuttle jest gotowy do pracy. -

Miga na ciemnozielono (1 Hz) Trwa wyłączanie ActiveShuttle 
(czas trwania 30 … 60 s).

-

Jasnozielony Proces ładowania 
akumulatora aktywny:
Akumulator jest całkowicie 
naładowany.

-

Jasnozielony  ciemnozielony
miga (1 Hz)

Proces ładowania akumulatora 
aktywny:
Trwa ładowanie akumulatora.

-

Jasnozielony  jasnoczerwony
miga (1 Hz)

Proces ładowania akumulatora 
aktywny:
Napięcie ładowania przerwane.

Ponownie podłączyć napięcie 
ładowania.

Jasnoczerwony
miga (1 Hz)

Błąd sprzętowy 1. Nacisnąć przycisk aktywacji 
(Q).

2. Ponownie uruchomić 
ActiveShuttle.

3. Skontrolować sprzęt.

Jasnoczerwony Zatrzymanie awaryjne Odblokować urządzenie 
zatrzymania awaryjnego na 
ActiveShuttle lub na sterowniku 
ręcznym.

Ciemnoczerwony Hamowanie ActiveShuttle przez 
system ochrony osób (skaner 
laserowy).

Jeśli podłączony jest sterownik 
ręczny, nacisnąć przycisk 
aktywacji (Q).

Biały ActiveShuttle wykrył przeszkodę 
i hamuje.

Usunąć przeszkodę z pola 
ochronnego.

Wskazanie stanu 
naładowania
(R)

Czerwony/zielony -  Wskazanie stanu naładowania 
w trakcie eksploatacji 
(patrz Tabela 7)

lub
-  ActiveShuttle znajduje się w stacji 

ładowania, trwa ładowanie 
akumulatora (patrz Tabela 8)

-

Przycisk WŁ./WYŁ.
(N)

Miga na zielono (1 Hz) Trwa włączanie lub wyłączanie 
ActiveShuttle

-
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Tabela 7:  Wskazanie stanu naładowania (R) w trakcie eksploatacji

Wskazanie Kolor Stan naładowania [%]

Czerwony 0 … 15

Zielony 16 … 33

Zielony 34 … 50

Zielony 51 … 67

Zielony 68 … 83

Zielony 84 … 100

Tabela 8:  Wskazanie stanu naładowania (R) w trakcie ładowania

Wskazanie Kolor Stan naładowania [%]

Miga na czerwono 0 … 15

Miga na zielono 16 … 33

1 x miga na zielono
1 x zielony

34 … 50

1 x miga na zielono
2 x zielony

51 … 67

1 x miga na zielono
3 x zielony

68 … 83

1 x miga na zielono
4 x zielony

84 … 99

5 x zielony 100

5.3.2 Pola ochronne
Pola ochronne są zależne od prędkości i sytuacji. Służą one do wykrywania osób 
i przeszkód, a przez to do zapobiegania wypadkom.
Wymiary pól ochronnych są podane w rozdziale 16.8.

5.3.3 Wskazówki dotyczące granic systemu ochrony osób
System ochrony osób jest zaprojektowany do wykrywania stojących i leżących osób 
dorosłych.
Osoby lub przeszkody, które na wysokości poziomu skanowania (patrz rozdział 16.7) 
nie mają grubości odpowiadającej ludzkiej łydce, mogą nie być wykrywane.

Mogą to być przykładowo:
 • drabiny
 • osoby na wózkach inwalidzkich
 • rowerzyści
 • małe dzieci
 • pchane środki transportu (wózki sklepowe itd.).

  Trasy jazdy dla ActiveShuttle muszą być zaplanowane poza obszarami, w których 
może wystąpić kontakt z osobami lub przeszkodami z powyższych grup.

  Środki eksploatacyjne używane w obszarze jazdy ActiveShuttle lub w jego pobliżu 
muszą być wykrywalne na wysokości poziomu skanowania.
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  Obszary, w których wjazd ActiveShuttle stwarza zagrożenie, muszą być tak 
zabezpieczone, aby ActiveShuttle był wykrywany przez system ochrony osób 
(skaner laserowy).

  W obszarach, w których znajdują się trasy ActiveShuttle, nie mogą występować 
powierzchnie odbijające światło. Dotyczy to zwłaszcza obszaru supermarketu.

5.4 Identyfi kacja produktu

Rys. 6:  Tabliczka znamionowa

6  Transport i magazynowanie
 • Przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących transportu, zamieszczonych na 
opakowaniu.

 • Ciężar transportowy: patrz dokumenty dostawy.
 • Zabezpieczyć produkt przed przewróceniem!
 • Podczas magazynowania i transportu należy zawsze utrzymywać wymagane 
warunki otoczenia, patrz strona 59.

6.1 Transport produktu

 OSTRZEŻENIE
Podwieszone ładunki mogą spaść!
Wskutek upadku ładunków może dojść do ciężkich obrażeń (również ze skutkiem 
śmiertelnym).

  Do podnoszenia ActiveShuttle używać wyłącznie zawartego w zakresie dostawy 
pomocniczego urządzenia podnośnikowego.

  Przed podniesieniem sprawdzić prawidłowe osadzenie pomocniczego 
urządzenia podnośnikowego (patrz rozdział 6.1.1 Montaż/demontaż 
pomocniczego urządzenia podnośnikowego).

  Należy używać tylko zawiesi o wystarczającym udźwigu (waga produktu, 
patrz dokumenty dostawy).

  Przed podniesieniem produktu sprawdzić, czy zawiesia są prawidłowo 
zamocowane!

  Na czas podnoszenia zabezpieczyć produkt przed przewróceniem!
  Podczas podnoszenia i opuszczania zwrócić uwagę na to, aby poza operatorem 

w strefi e zagrożenia nie było innych osób!

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .. . .

. . . . . . . .

A

C

B

Typschild

A: Numer materiału
(numer zamówieniowy)

B: Oznaczenie

C: Dane dotyczące wersji 
i wymiarów
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6.1.1  Montaż/demontaż pomocniczego urządzenia podnośnikowego

Rys. 7: 
562 530-07

3

2

2

1

X

Montaż/demontaż pomocniczego urządzenia podnośnikowego

6.2 Magazynowanie produktu
 • Produkt można postawić wyłącznie na równej powierzchni.
 • Chronić produkt przed oddziaływaniami mechanicznymi.
 • Chronić produkt przed wpływem czynników środowiskowych, takich jak 
zabrudzenia i wilgoć.

 • Uwzględnić warunki otoczenia, patrz strona 59.
 • Akumulatory litowo-jonowe magazynować zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa 
podanymi na stronie Strona 12 oraz z zaleceniami arkusza technicznego 3103 
Verband der Schadenversicherer VdS.

  Należy przestrzegać 
poniższych zaleceń:

 • Do podnoszenia 
ActiveShuttle używać 
wyłącznie zawartego 
w zakresie dostawy 
pomocniczego urządzenia 
podnośnikowego.

 • Zachować pomocnicze 
urządzenie podnośnikowe 
do późniejszego użycia.

 • Upewnić się, że mające 
kontakt z metalem części 
pomocniczego urządzenia 
podnośnikowego są 
zaopatrzone w okleiny 
piankowe.

1. Rozłożyć pomocnicze 
urządzenie 
podnośnikowe.

2. Obustronnie zaczepić 
pomocnicze urządzenie 
podnośnikowe do dolnej 
krawędzi powierzchni 
załadunkowej (X).

3. Zabezpieczyć 
pomocnicze urządzenie 
podnośnikowe na 
ActiveShuttle za pomocą 
taśmy na rzepy.

  Demontaż odbywa 
się analogicznie 
w odwrotnej kolejności.
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7 Montaż

7.1  Warunki otoczenia
  Należy zawsze utrzymywać warunki otoczenia podane w danych technicznych 

(patrz strona 59).

7.2 Potrzebne narzędzia
 • Klucz sześciokątny (płaski) nr 13.
 • Klucz imbusowy nr 2,5/nr 4.
 • Młotek
 • Poziomnica

7.3 Używane symbole
Tabela 9: Używane symbole

21
Połączenie za pomocą śruby młoteczkowej i nakrętki wieńcowej.
Podczas zakładania i dokręcania należy zwrócić uwagę na prawidłowe położenie 
łba śruby młoteczkowej we wpuście. Karb w końcówce śruby wskazuje orientację 
łba śruby.
1 = położenie śruby młoteczkowej we wpuście podczas zakładania
2 = położenie zaciskowe śruby młoteczkowej we wpuście
Moment dokręcania: 25 Nm

MD

SW13

= 20Nm

Klucz do śruby sześciokątnej
SW = rozwartość klucza … mm
MD = wymagany moment dokręcenia … Nm

MD = 8Nm

SW5 

Klucz do śruby imbusowej
SW = rozwartość klucza … mm
MD = wymagany moment dokręcenia … Nm

21 3
Kolejność czynności montażowych przedstawionych na grafi kach. 
Cyfry odpowiadają kolejności czynności montażowych, zgodnie ze wskazówkami 
obsługowymi w towarzyszącym grafi ce tekście.

A B C X
Oznaczenia komponentów na grafi kach.
Litery oznaczają komponenty wspomniane w towarzyszącym grafi ce tekście.

Widok szczegółowy z innej perspektywy, np. od tyłu albo od spodu produktu.

7.4 Wypakowanie stacji ładowania

 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ze względu na dużą masę stacji 
ładowania!

  Stacja ładowania powinna być podnoszona z opakowania przez co najmniej 
2 osoby..

  Zachować opakowanie transportowe do późniejszego użycia (np. wysyłki do 
producenta).

  Zutylizować opakowanie zewnętrzne (folie, kartony itd.) zgodnie z przepisami 
krajowymi.
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7.5  Umieszczanie/wstępny montaż stacji ładowania

 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ze względu na dużą masę stacji ładowania!

  Stacja ładowania powinna być podnoszona z opakowania przez co najmniej 2 osoby.
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych nieprawidłowym 
pozycjonowaniem stacji ładowania!
Pozycjonowanie stacji ładowania na trasach jazdy i w przejściach stwarza 
zagrożenie potknięciem.

  Nie pozycjonować stacji ładowania na trasach jazdy ani w przejściach.
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowane nieprawidłową instalacją 
stacji ładowania!

  Zakotwiczyć stację ładowania w podłodze hali, aby uniknąć zakłóceń działania 
i związanego z nimi ryzyka.

  W celu minimalizacji zagrożeń ułożyć kabel przyłączeniowy zgodnie z krajowymi 
przepisami.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i możliwe uszkodzenia spowodowane 
nieprawidłowym użyciem!
Przy wchodzeniu lub wspinaniu się na stację ładowania istnieje niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń wskutek upadku i niebezpieczeństwo uszkodzenia obudowy 
stacji ładowania.

  Nie wchodzić na stację ładowania 1.0 ani nie chodzić po niej.

Rys. 8:  

560 592-11

A A

B

C

≥1
10

0 
m

m
 ± 

10
 m

m

≥300 mm

≥2
30

0 
m

m

≥300 mm

C

≥300 mm

= = = =

B

± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm

Umieszczanie stacji ładowania 1.0

  Należy przestrzegać 
poniższych zaleceń:

Dla zapewnienia 
prawidłowego działania 
ActiveShuttle muszą 
bezwzględnie zostać 
zachowane przedstawione 
na rysunku odstępy.

Wymagane akcesoria:
Niebieska linia prowadząca, 
rolka 25 m, 3 842 560 612

A: Stacja ładowania 1.0

B: Niebieska linia 
prowadząca

C: Ściana/przeszkoda

  Zamontować stację 
ładowania i nanieść linie 
prowadzące.
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Rys. 9:  
560 592-17
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SW13 
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73

4x

SW4 
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SW2,5 
MD= 1,3 Nm

≥ 20
!

2

!
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Montaż stacji ładowania 1.0

  Należy przestrzegać 
poniższych zaleceń:

Nie wolno demontować 
przewodu ochronnego 
(X). W przeciwnym 
razie wymagana jest 
ponowna kontrola zgodnie 
z DIN EN 60204-1 część 18.

1. Zdemontować obie 
boczne części obudowy.

2. Za pomocą nóg 
przegubowych 
ustawić wymiar 
D i wypoziomować przy 
tym stację ładowania.

3. Przykręcić stację 
ładowania śrubami do 
podłoża.

4. Zamontować boczne 
części obudowy.
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7.5.1 Podłączanie stacji ładowania do instalacji elektrycznej

 OSTRZEŻENIE
Wysokie napięcie elektryczne!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń, a nawet śmierci wskutek 
porażenia prądem.

  Przed podjęciem czynności konserwacyjnych i naprawczych należy odłączyć 
odpowiednią część instalacji od napięcia.

  Zabezpieczyć instalację przed niezamierzonym ponownym włączeniem.
  Stacji ładowania wolno używać tylko z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

≤ 16 A o charakterystyce wyzwalania B lub C.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych zmostkowaniem styków 
ładujących stacji ładowania!
Zmostkowanie styków ładowania stwarza zagrożenie uszkodzeniem, iskrzeniem, 
przegrzaniem i pożarem.

  W obszarze styków ładujących stacji ładowania nie ustawiać żadnych obiektów, 
w szczególności żadnych obiektów przewodzących elektrycznie ani palnych.

 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowane nieprawidłową instalacją 
stacji ładowania!

  W celu minimalizacji zagrożeń ułożyć kabel przyłączeniowy zgodnie z krajowymi 
przepisami.

 • Prace elektryczne może wykonywać tylko personel specjalistyczny!
 • Należy przestrzegać normy DIN EN 60204 (wcześniej: przepisów VDE 0100) 
dla Niemiec lub odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju użytkowania.

Stacja ładowania jest wyposażona w system wtykowy GST.
Dalsze dane przyłączeniowe patrz dołączony dokument "Ogólne wskazówki dot. 
bezpieczeństwa pracy podczas elektrotechnicznej instalacji komponentów MPS" 
3 842 358 820.
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7.6  Wypakowanie ActiveShuttle

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia rolek napędowych wskutek przesuwania bez zwolnienia 
hamulca
Jeśli ActiveShuttle po wypakowaniu zostanie przesunięty ręcznie bez uprzedniego 
uruchomienia (patrz rozdział 8), rolki napędowe mogą ulec uszkodzeniu.

  ActiveShuttle należy przesuwać tylko po uprzednim włączeniu go 
(patrz rozdział 8.3.1) i zwolnieniu hamulca (patrz rozdział 8.3.4).

  Stosować się do środków awaryjnych i instrukcji bezpieczeństwa dot. 
uruchamiania podanych w rozdziale 8.

  Przed podniesieniem sprawdzić prawidłowe osadzenie pomocniczego urządzenia 
podnośnikowego (patrz rozdział 6.1.1 Montaż/demontaż pomocniczego 
urządzenia podnośnikowego).

  Wyjąć produkt z opakowania, podnosząc go przy użyciu pomocniczego urządzenia 
podnośnikowego (patrz Rys. 10).

Rys. 10:  
562 530-16

70 kg

Podnoszenie ActiveShuttle

  Zdemontować pomocnicze urządzenie podnośnikowe (patrz rozdział 6.1.1 
Montaż/demontaż pomocniczego urządzenia podnośnikowego).

  Zachować pomocnicze urządzenie podnośnikowe i opakowanie transportowe do 
późniejszego użycia (np. wysyłki do producenta).

  Zutylizować opakowanie zewnętrzne (folie, kartony itd.) zgodnie z przepisami 
krajowymi.

  Przed przesunięciem prawidłowo uruchomić ActiveShuttle (patrz rozdział 8).
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8  Uruchomienie

8.1 Działanie awaryjne: naciskanie urządzenia zatrzymania 
awaryjnego

Rys. 11: 

560 592-13

Q

A

Działanie awaryjne: naciskanie urządzenia zatrzymania awaryjnego

  W sytuacjach awaryjnych 
i przy nieprzewidzianych 
ruchach ActiveShuttle 
nacisnąć 
- urządzenie zatrzymania 
awaryjnego (Q) na 
ActiveShuttle
- urządzenie zatrzymania 
awaryjnego (A) na 
sterowniku ręcznym

 ActiveShuttle jest 
unieruchamiany.

 Lampa sygnału 
ostrzegawczego świeci 
na czerwono światłem 
ciągłym.

  Odblokowanie 
urządzenia zatrzymania 
awaryjnego poprzez 
obrócenie przycisku 
grzybkowego.
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8.2  Działanie awaryjne: wyjmowanie akumulatora litowo-jonowego

 OSTROŻNIE
Możliwe zagrożenie spowodowane nieprawidłowym postępowaniem 
z akumulatorami litowo-jonowymi!

ActiveShuttle jest zasilany wymiennym akumulatorem jonowym. 
Akumulatory litowo-jonowe mogą zostać uszkodzone przez obciążenia 
mechaniczne, termiczne lub elektryczne (np. uderzenia, gorąco, 
zimno, nieprawidłowe ładowanie, zwarcie). Może to prowadzić do 
następujących zagrożeń:
•   Uwalnianie trujących substancji i toksycznych produktów spalania 

w przypadku pożaru.
•   Wydostawanie się żrących cieczy, co może powodować podrażnienia 

skóry i poparzenia.
•   Zwiększone zagrożenie pożarowe spowodowane wyciekaniem elektrolitów 

(palny rozpuszczalnik).

  Nigdy nie używać akumulatorów, które uległy upadkowi lub uszkodzeniu.
  Nie używać wadliwych lub uszkodzonych akumulatorów litowo-jonowych.
  Nie używać akumulatorów litowo-jonowych z uszkodzonymi kablami 

połączeniowymi lub stykami.
  Do ładowania akumulatorów litowo-jonowych w ActiveShuttle używać tylko 

dostarczonych przez Bosch Rexroth stacji ładowania lub ładowarek.
  Stosować tylko akumulatory litowo-jonowe i akcesoria będące w idealnym stanie.
  Chronić styki przyłączeniowe akumulatorów przez zwarciem.
  Chronić akumulatory litowo-jonowe przed obciążeniami mechanicznymi 

(uderzenia, upadki, wibracje).
  Nie wystawiać akumulatorów litowo-jonowych na działanie wysokich temperatur 

ani zmian temperatury.
  Przechowywać akumulatory litowo-jonowe w chłodnym, suchym i dobrze 

przewietrzonym miejscu.
  Chronić akumulatory litowo-jonowe przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych.
  Nie zanurzać akumulatorów litowo-jonowych w cieczach.
  Przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących 

magazynowania akumulatorów litowo-jonowych.
  Regularnie kontrolować akumulatory litowo-jonowe pod kątem uszkodzeń.
  Nie wolno otwierać ani naprawiać akumulatorów litowo-jonowych. 
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UWAGA
Postępowanie z uszkodzonymi akumulatorami litowo-jonowymi

•   Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe wolno dotykać i transportować 
wyłącznie nosząc odporne na ługi i rozpuszczalniki osobiste wyposażenie 
ochronne.

•   W razie wystąpienia nagrzewania się, dymu, zapachów, emisji dźwięków 
lub deformacji akumulatora odłączyć akumulator litowo-jonowy od 
urządzenia.

•   Przechować akumulator litowo-jonowy w ognioodpornym pojemniku lub 
zachować bezpieczny odstęp od palnych materiałów.

•   Nie wdychać oparów, które mogą powstawać.

Utylizacja akumulatorów litowo-jonowych
  Utylizować akumulatory litowo-jonowe w fachowy sposób.
  Przed utylizacją zakryć styki przyłączeniowe.
  Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe przechowywać w ognioodpornych 

pojemnikach.
  Przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących transportu towarów 

niebezpiecznych odnoszących się do akumulatorów litowo-jonowych.
  Przestrzegać instrukcji obsługi wydanej przez producenta:

BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
Am Sportplatz 28
63791 Karlstein
Niemcy
www.bmz-group.com
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Rys. 12:  
560 592-08

1
PUSH

2

PULL

3.2

B1

B2

3.1

Działanie awaryjne: wyjmowanie akumulatora litowo-jonowego

  Należy przestrzegać 
poniższych zaleceń:

Stosować te środki tylko 
w sytuacji awaryjnej, 
której nie da się usunąć 
w inny sposób.

1. Odblokować pokrywę 
przegrody akumulatora, 
naciskając ją.

2. Otworzyć przegrodę 
akumulatora.

3. Nacisnąć przycisk 
odblokowujący (B1) na 
akumulatorze i wyjąć 
akumulator.

  Wkładanie akumulatora 
odbywa się w odwrotnej 
kolejności.

  Po włożeniu akumulatora 
sprawdzić, czy przycisk 
odblokowujący jest 
zablokowany i czy 
akumulator jest dobrze 
zamocowany w komorze 
akumulatora.

Wskazanie stanu 
naładowania (B2)
(wskazanie po naciśnięciu 
przycisku wł./wył.)
Wskazanie Stan naładowania 

[%]

 0 … 15 1)

 16 … 33

 34 … 50

 51 … 67

 68 … 83

 84 … 100

 Akumulator 
uszkodzony 2)

Objaśnienie symboli



Dioda nie 
świeci



Dioda 
świeci



Dioda 
miga

1) Aby uniknąć trwałych 
uszkodzeń, naładować najpóźniej 
po 2 dniach.
2) Skontaktować się 
z producentem.
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8.3  Pierwsze uruchomienie

 OSTROŻNIE
Zagrożenie obrażeniami spowodowanymi przez nieprzeprowadzenie kontroli 
bezpieczeństwa!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń wynikających z niesprawnych 
urządzeń bezpieczeństwa i ostrzegawczych.

  Codziennie przeprowadzać kontrolę optycznych i akustycznych urządzeń 
ostrzegawczych.

  Co najmniej co 6 miesięcy przeprowadzać kontrolę urządzeń bezpieczeństwa 
(patrz rozdział 10.2 Regularne kontrole bezpieczeństwa).

  Wyłączyć pojazdy z niedziałającymi urządzeniami bezpieczeństwa 
i ostrzegawczymi z eksploatacji i skontaktować się z serwisem Bosch Rexroth.

Niebezpieczeństwo poparzenia spowodowane przez gorące części wewnątrz 
ActiveShuttle!

Podczas eksploatacji poszczególne komponenty wewnątrz obudowy mogą 
się nagrzać.
•   Przed otwarciem obudowy odczekać odpowiedni czas.

Szkody osobowe spowodowane przebywaniem w obszarze jazdy, w szczególności 
na zakrętach!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane kolizją 
z ActiveShuttle.

•   Jeśli to możliwe, nie przebywać w obszarze jazdy ActiveShuttle.
•     Ograniczyć ruch osób w obszarze jazdy ActiveShuttle tak, jak to tylko 

możliwe.
•   Zawsze nosić obuwie ochronne.

Niewystarczająca droga hamowania, np. przy wejściu od boku w obszar ochronny!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane kolizją 
z ActiveShuttle.

•   Nie wchodzić od boku w obszar ochronny pojazdu.
•   Nie zbliżać się do ActiveShuttle przeciwnie do jego kierunku jazdy.
•   Zawsze nosić obuwie ochronne.

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia przy tylnych kołach ładunku
Przy rozruchu/ponownym rozruchu załadowanego pojazdu przy tylnych kołach 
istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia.

•   Nie umieszczać stóp między kołami.
•   Należy uwzględnić ostrzeżenie przed rozruchem.
•   Zawsze nosić obuwie ochronne.

Niebezpieczeństwo spowodowane niedostosowaniem prędkości!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń wynikających z prędkości 
niedostosowanej do sytuacji.

   W wąskich przejściach, na zakrętach i skrzyżowaniach oraz w obszarach 
z ruchem osób prędkość ActiveShuttle musi być zredukowana.

Niebezpieczeństwo spowodowane przewróceniem ActiveShuttle przy 
niewłaściwym załadowaniu!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane przewróceniem 
ActiveShuttle.

   Przestrzegać dopuszczalnej ładowności i maksymalnej wysokości stosu.
   Zwrócić uwagę na równomierny rozkład obciążenia (patrz rozdział 16.6).
  Użytkować ActiveShuttle tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Niebezpieczeństwo spowodowane spadającym ładunkiem przy niewłaściwym 
załadowaniu!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane spadającym 
ładunkiem.

   Zwrócić uwagę na równomierny rozkład obciążenia.
  Użytkować ActiveShuttle tylko zgodnie z przeznaczeniem.
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 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo spowodowane nieprzewidzianymi ruchami ActiveShuttle przy 
niewystarczającej jakości podłoża!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprzewidzianymi ruchami 
ActiveShuttle, np. poślizgami zwłaszcza przy awaryjnym hamowaniu.

  Obszar jazdy ActiveShuttle musi zapewniać wystarczającą trakcję.
  Obszar jazdy ActiveShuttle musi być równy, suchy, czysty i wolny od przedmiotów.

 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo spowodowane zanieczyszczeniami na trasie jazdy!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprzewidzianymi 
ruchami ActiveShuttle, wywołanymi przez zanieczyszczenia na trasie jazdy.

  Obszar jazdy ActiveShuttle musi być wolny od zanieczyszczeń.

Niebezpieczeństwo spowodowane nieprawidłowym stanem ładunku!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprawidłowym 
stanem ładunku przy przejściu w tryb pracy "Automatyka".

  Przejście w tryb pracy "Automatyka" może następować tylko w stanie 
niezaładowanym.

Niebezpieczeństwo spowodowane przez ograniczone funkcje bezpieczeństwa 
w trybie pracy "Ręczny"!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprawidłową 
obsługą.

  W trybie pracy "Ręczny" ActiveShuttle może być obsługiwany wyłącznie przez 
specjalnie przeszkolonych pracowników, za pomocą sterownika ręcznego 1.0.

  Odpowiedzialność za sterowanie pojazdem w trybie pracy "Ręczny" ponosi 
wyłącznie użytkownik.

Niebezpieczeństwo szkód osobowych przy ingerencji w zautomatyzowane procesy!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń wynikających z nieautoryzowanej 
ingerencji personelu w zautomatyzowane procesy.

  Personel obsługowy w żadnym wypadku nie może ingerować 
w zautomatyzowane procesy, np. na pozycjach załadunku i rozładunku oraz przy 
wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu ze stacji ładowania.

UWAGA
Niebezpieczeństwo kolizji z przeszkodami poza obszarem ochronnym!
ActiveShuttle może zostać uszkodzony przez przeszkody znajdujące się poza 
obszarem ochronnym.

  Utrzymywać obszar jazdy wolny od przeszkód, zwłaszcza płaskich przedmiotów 
i obiektów zachodzących na obszar jazdy.

Niebezpieczeństwo przegrzania ActiveShuttle!
Jeśli szczeliny wentylacyjne ActiveShuttle zostaną zakryte, istnieje niebezpieczeństwo 
przegrzania, a przez to niebezpieczeństwo uszkodzenia ActiveShuttle.

  Szczeliny wentylacyjne ActiveShuttle zawsze muszą być wolne i niezakryte, 
aby zabezpieczyć wystarczające chłodzenie.

 • Upewnić się, że wszystkie przyłącza elektryczne są zajęte lub zamknięte. Sprawdzić 
wszystkie połączenia śrubowe i wtykowe pod kątem solidnego osadzenia. 
Wszystkie istotne pokrywy ochronne muszą być zamontowane.

 • Należy przestrzegać normy DIN EN ISO 13857 w przypadku usuwania lub wymiany 
urządzeń zabezpieczających i/lub rezygnacji z zabezpieczenia.

 • Produkt można uruchomić jedynie wówczas, gdy wszystkie urządzenia 
zabezpieczające instalacji są zainstalowane i gotowe do działania.
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 • Należy uruchamiać wyłącznie produkt w pełni zainstalowany.

 Należy przestrzegać poniższych zaleceń:
Sprawdzić, czy podczas włączania i przełączania wszystkie urządzenia 
bezpieczeństwa i ostrzegawcze działają zgodnie z poniższymi opisami.

W celu przeprowadzenia pierwszego uruchomienia należy wykonać w kolejności 
chronologicznej czynności podane w rozdziałach 8.3.1 do 8.3.5:

8.3.1  Włączenie ActiveShuttle

Rys. 13: 
560 592-12

N
O

R

F
G

Włączanie ActiveShuttle

1. Nacisnąć przycisk WŁ./
WYŁ. (N) i przytrzymać 
wciśnięty (ok. 3 s), aż:

 Przycisk WŁ./WYŁ. (N) 
miga na zielono.

 Lampa sygnału 
ostrzegawczego (F) miga 
na żółto.

 Lampa sygnału 
ostrzegawczego 
(F) świeci na żółto 
światłem ciągłym.

 Rozbrzmiewa sygnał 
ostrzegawczy.

 Wskazanie stanu 
naładowania (R) świeci.

 Przycisk WŁ./WYŁ. 
(N) świeci na zielono 
światłem ciągłym.

 Przycisk aktywacji (O) 
miga na zielono.

2. Nacisnąć przycisk 
aktywacji (O).

 Przycisk aktywacji 
(O) świeci na zielono 
światłem ciągłym.

 Bluespot (G) świeci.

 ActiveShuttle znajduje 
się w trybie pracy 
"Automatyka".

  Uruchomienie 
urządzenia zatrzymania 
awaryjnego (Q) 
powoduje zatrzymanie 
ActiveShuttle.

 Lampa sygnału 
ostrzegawczego (F) 
świeci na czerwono 
światłem ciągłym.
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8.3.2 Przełączanie w tryb pracy "Ręczny"

 OSTROŻNIE
Możliwe niebezpieczeństwo spowodowane nieupoważnionym użyciem!
Nieupoważniona aktywacja trybu pracy "Ręczny" może prowadzić do szkód 
rzeczowych i zagrożenia dla zdrowia oraz życia.

  Sterownik ręczny zawsze przechowywać tak, by był zabezpieczony przed 
nieupoważnionym użyciem.

Niebezpieczeństwo spowodowane przez ograniczone funkcje bezpieczeństwa 
w trybie pracy "Ręczny"!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprawidłową 
obsługą.

  W trybie pracy "Ręczny" ActiveShuttle może być obsługiwany wyłącznie przez 
specjalnie przeszkolonych pracowników, za pomocą sterownika ręcznego 1.0.

  Odpowiedzialność za sterowanie pojazdem w trybie pracy "Ręczny" ponosi 
wyłącznie użytkownik.

Rys. 14: 
560 592-14

N
O

Q

!

P

F

C

1

D
E

Przełączanie w tryb pracy "Ręczny"

1. Podłączyć sterownik 
ręczny (przestrzegać 
kodowania).

 Przycisk aktywacji (O) 
miga na zielono.

2. Nacisnąć przycisk 
aktywacji (O).

 Przycisk aktywacji 
(O) świeci na zielono 
światłem ciągłym.

 ActiveShuttle znajduje 
się w trybie pracy 
"ręczny".

3. Nacisnąć 3-stopniowy 
przycisk zezwolenia 
(E), przesuwając go 
w położenie środkowe, 
poziom 2).

Poziom 1 Nieuruchomiony, 
WYŁ.

Poziom 2 Zezwolenie, WŁ.
Poziom 3 Funkcja 

paniki, WYŁ. 
(ActiveShuttle 
jest 
unieruchamiany)

 Lampa sygnału 
ostrzegawczego (F) 
świeci na żółto światłem 
ciągłym.
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8.3.3 Przemieszczenie ActiveShuttle do stacji ładowania przy użyciu sterownika 
ręcznego

  ActiveShuttle można teraz przemieścić do stacji ładowania, sterując nim za 
pomocą joysticka (C) i klawiatury foliowej (D).

+/– Prędkość ±
Podnoszenie powierzchni załadunkowej
Obniżanie powierzchni załadunkowej

  Uruchomienie urządzenia zatrzymania awaryjnego (A/Q) powoduje zatrzymanie 
ActiveShuttle.
 Lampa sygnału ostrzegawczego (F) świeci na czerwono światłem ciągłym.

  Przejście z powrotem do trybu pracy "Automatyka" następuje poprzez odłączenie 
sterownika ręcznego i ponowne naciśnięcie przycisku aktywacji (O).

8.3.4  Ręczne wsunięcie ActiveShuttle do stacji ładowania

Rys. 15: 
560 592-06

S

S

Odblokowanie napędu

ActiveShuttle można 
swobodnie przemieszczać 
ręcznie bez użycia 
sterownika ręcznego:

  Jednocześnie nacisnąć 
oba przyciski "Zwalnianie 
hamulca" (S).

 Przy wciśniętych 
przyciskach można 
swobodnie przesuwać 
ActiveShuttle ręcznie.

  Wsunąć ActiveShuttle do 
stacji ładowania.

  Skontrolować wysokość 
styków ładujących.

Styki ActiveShuttle 
i stacji ładowania muszą 
znajdować się na tej 
samej wysokości.

  Jeśli wysokość styków 
ładujących ActiveShuttle 
i stacji ładowania nie 
jest równa, ponownie 
ustawić wysokość 
stacji ładowania 
(patrz rozdział 7.5 
Rys. 9).
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8.3.5  Pełne naładowanie ActiveShuttle

  Przed dalszym użytkowaniem całkowicie naładować ActiveShuttle 
(patrz rozdział 5.3.1 Tabela 8).

8.3.6 Podnoszenie/opuszczanie powierzchni załadunkowej bez użycia 
sterownika ręcznego

 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek zatrzymania, załadunku lub 
rozładunku na skosach, podjazdach i zjazdach lub w ich pobliżu!
Zatrzymanie, załadunek lub rozładunek na skosach, podjazdach i zjazdach lub w ich 
pobliżu może spowodować przewrócenie lub stoczenie się ładunku.

  Nie podnosić i nie opuszczać ładunku w takich miejscach.

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia kończyn podczas ręcznego podnoszenia lub 
opuszczania powierzchni załadunkowej!
Podczas ręcznego podnoszenia lub opuszczania powierzchni załadunkowej istnieje 
ryzyko zmiażdżenia kończyn między powierzchnią załadunkową a wózkiem 
ramowym lub między podłogą a rolkami wózka ramowego.

  Upewnić się, że podczas podnoszenia lub opuszczania powierzchni 
załadunkowej kończyny nie znajdują się w strefi e zagrożenia.

  Nacisnąć przycisk aktywacji (O) dłużej niż 3 s.

Powierzchnia załadunkowa w położeniu dolnym   Powierzchnia załadunkowa 
podnosi się

Powierzchnia załadunkowa w położeniu górnym   Powierzchnia załadunkowa 
obniża się

8.3.7 Wyłączanie ActiveShuttle

1. Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. (N) i przytrzymać przez 5 sekund.

 Przycisk WŁ./WYŁ. (N) miga na zielono.

 Przycisk aktywacji (O) miga na zielono.

 ActiveShuttle wyłącza się.

8.4 Ponowne uruchomienie po postoju
Postępować tak samo, jak w przypadku pierwszego uruchomienia, i stosować się do 
instrukcji wyświetlanych w ActiveShuttle Management System (AMS).
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8.5 Przygotowanie supermarketu

 OSTROŻNIE
Zagrożenie spowodowane ograniczonym działaniem systemu ochrony osób 
(skaner laserowy)!
Podczas jazdy na ścieżkach supermarketowych działanie systemu ochrony osób 
(skaner laserowy) jest bocznie ograniczone.

  Należy odpowiednio przeszkolić pracowników działu logistyki (patrz rozdział 2.9).
  Ograniczyć ruch osób w tym obszarze zagrożenia.
  Umieścić w tym obszarze zagrożenia wskazówki ostrzegawcze.

Zagrożenie spowodowane niezachowaniem minimalnego odstępu od ręcznych 
ścieżek supermarketowych!
Między używaną (również) przez wózki ramowe ścieżką supermarketową a używaną 
(również) w trybie ręcznym ścieżką supermarketową musi być zachowany 
wystarczający odstęp w celu uniknięcia zmiażdżenia/otarć przy ręcznym transporcie 
na wózkach ramowych.

  Zachować minimalny odstęp 50 mm w celu ochrony dłoni.
  Jeśli ze względu na masę wózka ramowego przewidywane jest objęcie więcej niż 

samymi dłońmi, należy odpowiednio powiększyć odstępy.
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Supermarket

  Należy przestrzegać 
poniższych zaleceń:

 • Musi występować 
silny kontrast między 
niebieską linią prowadzącą 
a podłożem.

 • Niebieska linia 
prowadząca i otaczające ją 
obszary muszą być wolne 
od zanieczyszczeń.

 • Dla zapewnienia 
prawidłowego działania 
ActiveShuttle muszą 
bezwzględnie zostać 
zachowane przedstawione 
na rysunku odstępy.

 • Ścieżki supermarketowe 
muszą być zamocowane 
do podłoża 
(np. przyklejone, 
przykręcone itp.)

 • We wszystkich 
supermarketach niebieska 
linia nie może wystawać 
o więcej niż dł. = 700 mm 
z obszaru zagrożenia.

Wymagane akcesoria:
Niebieska linia prowadząca, 
rolka 25 m, 3 842 560 612

A: Wózek ramowy

B: Niebieska linia 
prowadząca

C: Supermarket

  Nanieść linie prowadzące.
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Tabela 10: Obsługiwane ścieżki supermarketowe

Obsługiwane ścieżki supermarketowe Odstęp S*

G3 SW 41 (Bloksma) 86 mm

FiFo Monorail 40 mm 5S (Orgatex) 86 mm

FiFo Bahnhof (Bosch Rexroth, Orgatex) 164 mm

*  Odstęp między linią a szyną supermarketową to minimalna odległość między oboma obiektami. 
Dlatego należy dokonać pomiaru od krawędzi szyny do bliższej krawędzi naklejanej linii.

8.5.1  Dopuszczalne wózki ramowe

UWAGA
Uszkodzenie ActiveShuttle spowodowane przez zmodyfi kowane lub uszkodzone 
wózki ramowe!
Wystające lub ostre części na wózku ramowym mogą uszkodzić ActiveShuttle.

  Nie przeprowadzać żadnych modyfi kacji na wózkach ramowych.
  Upewnić się, że nie są używane uszkodzone wózki ramowe.

Do stosowania ActiveShuttle 1.0 dopuszczone są tylko wymienione poniżej wózki 
ramowe:

Tabela 11: Dopuszczalne wózki ramowe fi rmy Hartwall

Typ Wersja Typ Wersja

Lean Dolly Type I
DOS-1325D.1

Lean Dolly Type VII A
DOS-1406 C.4

Lean Dolly Type II
DOS-1472 B.2

Lean Dolly Type VII B
DOS-1489 C.4

Lean Dolly Type IV
DOS-1340 D.2

Użycie tylko bez 
dodatkowych 
hamulców.

HDLL 10009 Type 1

Możliwe wszystkie 
konfi guracje oprócz 
"Pozycja koła 1 
+ hamulec".

Lean Dolly Type V
DOS-1334 D.2

HDLL 10011 + 
Wersja ESD
4 rolki kierujące

Możliwe wszystkie 
konfi guracje oprócz 
"Pozycja koła 1 
+ hamulec".
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9 Eksploatacja

9.1 Wskazówki dotyczące eksploatacji

9.1.1 ActiveShuttle

 OSTRZEŻENIE
Zagrożenia wynikające z natury ładunku!
Niebezpieczny ładunek (np. substancje niebezpieczne, gorące materiały itd.) może 
prowadzić do ciężkich obrażeń, a nawet śmierci.

  Za zagrożenia wynikające z natury ładunku odpowiada wyłącznie użytkownik.
  Ładunek nie może stwarzać zagrożeń dla personelu (np. zagrożenia wciągnięciem 

ubrania, oparzeniami, poparzeniami chemicznymi, ranami ciętymi lub kłutymi, itd.).

 OSTROŻNIE
Zagrożenie obrażeniami spowodowanymi przez nieprzeprowadzenie kontroli 
bezpieczeństwa!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń wynikających z niesprawnych 
urządzeń bezpieczeństwa i ostrzegawczych.

  Codziennie przeprowadzać kontrolę optycznych i akustycznych urządzeń 
ostrzegawczych.

  Co najmniej co 6 miesięcy przeprowadzać kontrolę urządzeń bezpieczeństwa 
(patrz rozdział 10.2 Regularne kontrole bezpieczeństwa).

  Wyłączyć pojazdy z niedziałającymi urządzeniami bezpieczeństwa 
i ostrzegawczymi z eksploatacji i skontaktować się z serwisem Bosch Rexroth.

Niebezpieczeństwo poparzenia spowodowane przez gorące części wewnątrz 
ActiveShuttle!

Podczas eksploatacji poszczególne komponenty wewnątrz obudowy mogą 
się nagrzać.
•   Przed otwarciem obudowy odczekać odpowiedni czas.

Szkody osobowe spowodowane przebywaniem w obszarze jazdy, w szczególności 
na zakrętach!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane kolizją 
z ActiveShuttle.

•   Jeśli to możliwe, nie przebywać w obszarze jazdy ActiveShuttle.
•     Ograniczyć ruch osób w obszarze jazdy ActiveShuttle tak, jak to tylko 

możliwe.
•   Zawsze nosić obuwie ochronne.

Niewystarczająca droga hamowania, np. przy wejściu od boku w obszar 
ochronny!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane kolizją 
z ActiveShuttle.

•   Nie wchodzić od boku w obszar ochronny pojazdu.
•   Nie zbliżać się do ActiveShuttle przeciwnie do jego kierunku jazdy.
•   Zawsze nosić obuwie ochronne.

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia przy tylnych kołach ładunku
Przy rozruchu/ponownym rozruchu załadowanego pojazdu przy tylnych kołach 
istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia.

•   Nie umieszczać stóp między kołami.
•   Należy uwzględnić ostrzeżenie przed rozruchem.
•   Zawsze nosić obuwie ochronne.
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 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo spowodowane niedostosowaniem prędkości!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń wynikających z prędkości 
niedostosowanej do sytuacji.

   W wąskich przejściach, na zakrętach i skrzyżowaniach oraz w obszarach 
z ruchem osób prędkość ActiveShuttle musi być zredukowana.

Niebezpieczeństwo spowodowane przewróceniem ActiveShuttle przy 
niewłaściwym załadowaniu!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane przewróceniem 
ActiveShuttle.

   Przestrzegać dopuszczalnej ładowności i maksymalnej wysokości stosu.
   Zwrócić uwagę na równomierny rozkład obciążenia (patrz rozdział 16.6).
  Użytkować ActiveShuttle tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Niebezpieczeństwo spowodowane spadającym ładunkiem przy niewłaściwym 
załadowaniu!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane spadającym 
ładunkiem.

   Zwrócić uwagę na równomierny rozkład obciążenia.
  Użytkować ActiveShuttle tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Niebezpieczeństwo spowodowane nieprzewidzianymi ruchami ActiveShuttle przy 
niewystarczającej jakości podłoża!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprzewidzianymi 
ruchami ActiveShuttle, np. poślizgami zwłaszcza przy awaryjnym hamowaniu.

  Obszar jazdy ActiveShuttle musi zapewniać wystarczającą trakcję.
  Obszar jazdy ActiveShuttle musi być równy, suchy, czysty i wolny od przedmiotów.

Niebezpieczeństwo spowodowane zanieczyszczeniami na trasie jazdy!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprzewidzianymi 
ruchami ActiveShuttle, wywołanymi przez zanieczyszczenia na trasie jazdy.

  Obszar jazdy ActiveShuttle musi być wolny od zanieczyszczeń.

Niebezpieczeństwo spowodowane nieprawidłowym stanem ładunku!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprawidłowym 
stanem ładunku przy przejściu w tryb pracy "Automatyka".

  Przejście w tryb pracy "Automatyka" może następować tylko w stanie 
niezaładowanym.

Niebezpieczeństwo spowodowane przez ograniczone funkcje bezpieczeństwa 
w trybie pracy "Ręczny"!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprawidłową 
obsługą.

  W trybie pracy "Ręczny" ActiveShuttle może być obsługiwany wyłącznie przez 
specjalnie przeszkolonych pracowników, za pomocą sterownika ręcznego 1.0.

  Odpowiedzialność za sterowanie pojazdem w trybie pracy "Ręczny" ponosi 
wyłącznie użytkownik.

Niebezpieczeństwo szkód osobowych przy ingerencji w zautomatyzowane procesy!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń wynikających z nieautoryzowanej 
ingerencji personelu w zautomatyzowane procesy.

  Personel obsługowy w żadnym wypadku nie może ingerować 
w zautomatyzowane procesy, np. na pozycjach załadunku i rozładunku oraz przy 
wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu ze stacji ładowania.

UWAGA
Niebezpieczeństwo kolizji z przeszkodami poza obszarem ochronnym!
ActiveShuttle może zostać uszkodzony przez przeszkody znajdujące się poza 
obszarem ochronnym.

  Utrzymywać obszar jazdy wolny od przeszkód, zwłaszcza płaskich przedmiotów 
i obiektów zachodzących na obszar jazdy.
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WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo przegrzania ActiveShuttle!
Jeśli szczeliny wentylacyjne ActiveShuttle zostaną zakryte, istnieje niebezpieczeństwo 
przegrzania, a przez to niebezpieczeństwo uszkodzenia ActiveShuttle.

  Szczeliny wentylacyjne ActiveShuttle zawsze muszą być wolne i niezakryte, 
aby zabezpieczyć wystarczające chłodzenie.

Niebezpieczeństwo uszkodzeń spowodowanych nieupoważnionym użyciem!
Nieupoważnione otwarcie obudowy ActiveShuttle może prowadzić do uszkodzenia 
pojazdu.

  Klucz czworokątny zawsze przechowywać tak, by był zabezpieczony przed 
nieupoważnionym użyciem.

9.1.2  Akumulatory litowo-jonowe

 OSTROŻNIE
Możliwe zagrożenie spowodowane nieprawidłowym postępowaniem 
z akumulatorami litowo-jonowymi!

ActiveShuttle jest zasilany wymiennym akumulatorem jonowym. 
Akumulatory litowo-jonowe mogą zostać uszkodzone przez obciążenia 
mechaniczne, termiczne lub elektryczne (np. uderzenia, gorąco, zimno, 
nieprawidłowe ładowanie, zwarcie). Może to prowadzić do następujących 
zagrożeń:
•   Uwalnianie trujących substancji i toksycznych produktów spalania 

w przypadku pożaru.
•   Wydostawanie się żrących cieczy, co może powodować podrażnienia 

skóry i poparzenia.
•   Zwiększone zagrożenie pożarowe spowodowane wyciekaniem elektrolitów 

(palny rozpuszczalnik).

  Nigdy nie używać akumulatorów, które uległy upadkowi lub uszkodzeniu.
  Nie używać wadliwych lub uszkodzonych akumulatorów litowo-jonowych.
  Nie używać akumulatorów litowo-jonowych z uszkodzonymi kablami 

połączeniowymi lub stykami.
  Do ładowania akumulatorów litowo-jonowych w ActiveShuttle używać tylko 

dostarczonych przez Bosch Rexroth stacji ładowania lub ładowarek.
  Stosować tylko akumulatory litowo-jonowe i akcesoria będące w idealnym stanie.
  Chronić styki przyłączeniowe akumulatorów przez zwarciem.
  Chronić akumulatory litowo-jonowe przed obciążeniami mechanicznymi 

(uderzenia, upadki, wibracje).
  Nie wystawiać akumulatorów litowo-jonowych na działanie wysokich temperatur 

ani zmian temperatury.
  Przechowywać akumulatory litowo-jonowe w chłodnym, suchym i dobrze 

przewietrzonym miejscu.
  Chronić akumulatory litowo-jonowe przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych.
  Nie zanurzać akumulatorów litowo-jonowych w cieczach.
  Przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących 

magazynowania akumulatorów litowo-jonowych.
  Regularnie kontrolować akumulatory litowo-jonowe pod kątem uszkodzeń.
  Nie wolno otwierać ani naprawiać akumulatorów litowo-jonowych. 
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UWAGA
Postępowanie z uszkodzonymi akumulatorami litowo-jonowymi

•   Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe wolno dotykać i transportować 
wyłącznie nosząc odporne na ługi i rozpuszczalniki osobiste wyposażenie 
ochronne.

•   W razie wystąpienia nagrzewania się, dymu, zapachów, emisji dźwięków lub 
deformacji akumulatora odłączyć akumulator litowo-jonowy od urządzenia.

•   Przechować akumulator litowo-jonowy w ognioodpornym pojemniku lub 
zachować bezpieczny odstęp od palnych materiałów.

•   Nie wdychać oparów, które mogą powstawać.

Utylizacja akumulatorów litowo-jonowych
  Utylizować akumulatory litowo-jonowe w fachowy sposób.
  Przed utylizacją zakryć styki przyłączeniowe.
  Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe przechowywać w ognioodpornych 

pojemnikach.
  Przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących transportu towarów 

niebezpiecznych odnoszących się do akumulatorów litowo-jonowych.
  Przestrzegać instrukcji obsługi wydanej przez producenta:

BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
Am Sportplatz 28
63791 Karlstein
Niemcy
www.bmz-group.com

UWAGA
Zalecenie dot. maksymalnego wydłużenia żywotności akumulatora

  Przechowywane akumulatory litowo-jonowe powinny być naładowane w ok. 50 %.
  Po trzech miesiącach sprawdzić stan naładowania i w razie potrzeby doładować 

akumulatory do ok. 50 %.

9.1.3 Sterownik ręczny 1.0

 OSTROŻNIE
Możliwe niebezpieczeństwo spowodowane nieupoważnionym użyciem!
Nieupoważniona aktywacja trybu pracy "Ręczny" może prowadzić do szkód 
rzeczowych i zagrożenia dla zdrowia oraz życia.

  Sterownik ręczny zawsze przechowywać tak, by był zabezpieczony przed 
nieupoważnionym użyciem.

Niebezpieczeństwo spowodowane przez ograniczone funkcje bezpieczeństwa 
w trybie pracy "Ręczny"!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń spowodowane nieprawidłową 
obsługą.

  W trybie pracy "Ręczny" ActiveShuttle może być obsługiwany wyłącznie przez 
specjalnie przeszkolonych pracowników, za pomocą sterownika ręcznego 1.0.

  Odpowiedzialność za sterowanie pojazdem w trybie pracy "Ręczny" ponosi 
wyłącznie użytkownik.

  Przestrzegać także instrukcji obsługi wydanej przez producenta:
KEBA AG
Gewerbepark Urfahr
Reindlstraße 51
4041 Linz
Austria
www.keba.com
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9.1.4 Stacja ładowania 1.0

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych nieprawidłowym 
bezpiecznikiem wstępnym!
Obsługa stacji ładowania z nieprawidłowym bezpiecznikiem wstępnym może 
prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet do śmierci, oraz do uszkodzenia 
urządzenia.

  Stacji ładowania wolno używać tylko z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 
≤ 16 A o charakterystyce wyzwalania B lub C.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych zmostkowaniem styków 
ładujących stacji ładowania!
Zmostkowanie styków ładowania stwarza zagrożenie uszkodzeniem, iskrzeniem, 
przegrzaniem i pożarem.

  W obszarze styków ładujących stacji ładowania nie ustawiać żadnych obiektów, 
w szczególności żadnych obiektów przewodzących elektrycznie ani palnych.

 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i możliwe uszkodzenia spowodowane 
nieprawidłowym użyciem!
Przy wchodzeniu lub wspinaniu się na stację ładowania istnieje niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń wskutek upadku i niebezpieczeństwo uszkodzenia obudowy 
stacji ładowania.

  Nie wchodzić na stację ładowania 1.0 ani nie chodzić po niej.

9.1.5 Zużycie
 • W przypadku poszczególnych komponentów zużycie jest uwarunkowane ich 
funkcjonowaniem i nieuchronne. Poprzez zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych 
i wybór materiałów dąży się do zapewnienia bezpieczeństwa działania i żywotności. 
Zużycie zależy jednak także od uwarunkowań eksploatacji i konserwacji oraz 
warunków otoczenia w miejscu użytkowania (odporność, zabrudzenia).

9.1.6 Działania umożliwiające ograniczenie zużycia
Wymienione poniżej działania zmniejszają zużycie:
 • Szczególnie ważne: unikać zabrudzenia mediami o działaniu ściernym, zmniejszać 
zabrudzenie poprzez regularne czyszczenie.

9.1.7 Oddziaływania otoczenia
 • Należy unikać kontaktu z substancjami silnie kwaśnymi lub zasadowymi.
 • Zużycie może przybrać na sile w przypadku zabrudzeń – zwłaszcza ściernymi 
mediami pochodzącymi z otoczenia, takimi jak piasek i krzemiany z budów, 
lecz także będącymi produktem procesów obróbki (np. produkty spawania, 
pył pumeksowy, złom szklany, wióry lub niewykorzystane części). W takich 
warunkach należy znacznie skrócić odstępy między pracami konserwacyjnymi.

 • Odporność na media i zabrudzenia nie oznacza jednoczesnej gwarancji 
bezpieczeństwa działania w każdych okolicznościach.
 – Płyny, które wskutek parowania gęstnieją i nabierają przy tym znacznej lepkości 
i kleistości, mogą powodować zakłócenia funkcjonowania.

W takich przypadkach konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi podczas 
planowania instalacji i odpowiednie skrócenie odstępów między pracami 
konserwacyjnymi.
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10 Utrzymanie w należytym stanie 
technicznym i naprawa

 • Konserwacja może być wykonywana tylko przez Bosch Rexroth.
 • Odsyłanie do producenta tylko w oryginalnym opakowaniu transportowym, 
z zamontowanym pomocniczym urządzeniem podnośnikowym.

 • Należy przestrzegać normy DIN EN ISO 13857 w przypadku usuwania lub wymiany 
urządzeń zabezpieczających i/lub rezygnacji z zabezpieczenia.

10.1 Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA
Awaria łożysk
Zwilżanie miejsc łożyskowania substancjami rozpuszczającymi tłuszcz, np. podczas 
czyszczenia, skutkuje awarią łożysk. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia szkód 
materialnych, które mogą skrócić żywotność urządzenia.

  Należy unikać kontaktu środków czyszczących rozpuszczających tłuszcz lub 
mających agresywne działanie na miejsca łożyskowania!

  Produkt należy czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną ściereczką.

Utrata bezpieczeństwa ESD
Zanieczyszczone rolki bieżne negatywnie wpływają na dolność odprowadzania 
ładunków przez powierzchnię załadunkową i mogą doprowadzić do utraty 
bezpieczeństwa ESD.

  Regularnie usuwać zanieczyszczenia z rolek bieżnych.

Uszkodzenie systemów ochrony osób (skanerów laserowych)
Nieprawidłowe czyszczenie może spowodować uszkodzenie soczewek systemów 
ochrony osób.

  Zanieczyszczenie cząstkami: Ostrożnie oczyścić soczewki systemów ochrony 
osób suchą, miękką ściereczką.

  Zanieczyszczenie cieczami: Ostrożnie oczyścić soczewki systemów ochrony 
osób wilgotną, miękką ściereczką (zwilżoną wodą lub łagodnym środkiem 
czyszczącym).

Uszkodzenie akumulatorów litowo-jonowych wskutek kontaktu z cieczami
Czyszczenie przy użyciu cieczy może spowodować uszkodzenie akumulatorów 
litowo-jonowych.
 • Wyjęte akumulatory litowo-jonowe należy czyścić tylko suchą ściereczką.

10.2  Regularne kontrole bezpieczeństwa

 OSTROŻNIE
Zagrożenie obrażeniami spowodowanymi przez nieprzeprowadzenie kontroli 
bezpieczeństwa!
Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń wynikających z niesprawnych 
urządzeń bezpieczeństwa i ostrzegawczych.

  Codziennie przeprowadzać kontrolę optycznych i akustycznych urządzeń 
ostrzegawczych.

  Co najmniej co 6 miesięcy przeprowadzać kontrolę urządzeń bezpieczeństwa.
  Wyłączyć pojazdy z niedziałającymi urządzeniami bezpieczeństwa 

i ostrzegawczymi z eksploatacji i skontaktować się z serwisem Bosch Rexroth.
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UWAGA
  Regularnie sprawdzać systemy ochrony osób (skanery laserowe) pod kątem 

zanieczyszczeń. Częstotliwość czyszczenia zależy od stopnia zanieczyszczenia 
otoczenia. Należy ją dostosować do własnych warunków.

  Urządzenia zabezpieczające ActiveShuttle należy regularnie kontrolować pod 
kątem działania.

  Poniższe kontrole należy przeprowadzać co najmniej co 6 miesięcy.
  W zależności od faktycznych warunków eksploatacji pojazdu może być 

wymagane skrócenie cyklu kontroli.
  Ponadto może być konieczne przeprowadzanie ograniczonej codziennej kontroli 

urządzeń zabezpieczających.

10.2.1  Regularne kontrole – wymagania minimalne
Kontrole muszą być przeprowadzane przez wykwalifi kowane osoby lub przez osoby 
specjalnie do tego wyznaczone i upoważnione, muszą również być dokumentowane.

Tabela 12: Regularne kontrole – wymagania minimalne

Urządzenie zabezpieczające Kontrola Wskazówki dotyczące 
przeprowadzania

Urządzenia zabezpieczające Kontrola zasadniczej funkcji 
urządzeń zabezpieczających.

Nacisnąć przycisk urządzenia 
do zatrzymywania awaryjnego
-  na pojeździe
-  na podłączonym sterowniku 

ręcznym
i skontrolować prawidłową 
reakcję pojazdu.

System ochrony osób (skaner 
laserowy) z przodu i z tyłu

Kontrola optyczna 
i mechaniczna.

Skontrolować urządzenie 
zabezpieczające pod kątem 
uszkodzeń optycznych 
i prawidłowego zamocowania.

System ochrony osób (skaner 
laserowy) z przodu i z tyłu

Kontrola zasadniczej funkcji 
urządzeń zabezpieczających.

Patrz rozdział 10.3.1 Kontrola 
zasadniczej funkcji systemów 
ochrony osób (skaner 
laserowy).

System ochrony osób (skaner 
laserowy) z przodu i z tyłu

Kontrola zabezpieczanych 
obszarów i zdolności detekcji.

Patrz rozdział 10.3.2 Kontrola 
zabezpieczanych obszarów.

Hamulec zatrzymujący Kontrola wystarczającego 
momentu trzymającego.

Skontaktować się z serwisem 
fi rmy Bosch Rexroth, aby 
otrzymać wskazówki dotyczące 
przeprowadzania kontroli.

Jeśli podczas kontroli zostanie stwierdzony błąd, należy natychmiast zatrzymać 
ActiveShuttle.
W takim wypadku należy zlecić kontrolę pojazdu i urządzeń zabezpieczających przez 
serwis Bosch Rexroth.
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10.3 Postępowanie w celu kontroli systemów ochrony osób 
(skaner laserowy)

Regularne kontrole mają na celu sprawdzenie skuteczności działania urządzeń 
zabezpieczających i wykrycie ewentualnych usterek spowodowanych przez zmiany 
lub wpływy zewnętrzne (np. uszkodzenia lub manipulacja).

Do kontroli wymagany jest specjalny obiekt kontrolny. Jest on zdefi niowany 
w odpowiedniej obowiązującej normie dotyczącej autonomicznych pojazdów 
transportowych.

10.3.1  Kontrola zasadniczej funkcji systemów ochrony osób (skaner laserowy)

Przeprowadzanie kontroli

  Sprawdzić działanie systemu ochrony osób (skaner laserowy), jednokrotnie 
wywołując funkcję ochronną i obserwując reakcję wyjść bezpieczeństwa, 
np. na podstawie reakcji ActiveShuttle.

  W tym celu dynamicznie przesunąć przewidziany obiekt kontrolny na trasę jazdy 
(maks. 1 m przed pojazdem) ActiveShuttle i obserwować, czy ActiveShuttle 
zatrzyma się.

  Po zatrzymaniu ActiveShuttle usunąć obiekt kontrolny z trasy jazdy i sprawdzić, 
czy ActiveShuttle ponownie ruszy.

10.3.2  Kontrola zabezpieczanych obszarów
W trakcie tej kontroli sprawdzane są obszar zabezpieczenia i zdolności detekcji
danego systemu ochrony osób (skaner laserowy).

Kontrola ma na celu stwierdzenie następujących punktów:
 • Zmiany zdolności detekcji (kontrola wszystkich skonfi gurowanych pól)
 • Zmiany, manipulacje i uszkodzenia urządzeń zabezpieczających, które prowadzą do 
zmian obszaru zabezpieczanego lub pozycji pola ochronnego

Przeprowadzanie kontroli

  Dynamicznie przesunąć odpowiedni obiekt kontrolny w pole ochronne ActiveShuttle.
  Sprawdzić, czy ActiveShuttle zatrzyma się na czas.
  Sprawdzić we wszystkich polach kontrolnych (przód/tył), czy ActiveShuttle 

zatrzyma się na czas.
  Zmienić pozycję obiektu kontrolnego tak aby dla każdego przypadku kontroli zostało 

sprawdzone, czy pole ochronne jest aktywne na całej wymaganej szerokości.

10.4  Konserwacja
Miejsca łożyskowania
Wszystkie łożyska są nasmarowane dożywotnio i w normalnych warunkach 
użytkowania nie wymagają konserwacji.

Przekładnia
Przekładnie nie wymagają konserwacji.
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10.5 Wymiana części ulegających zużyciu
Należy regularnie sprawdzać następujące komponenty pod kątem zużycia. 
W razie konieczności zlecić wymianę serwisowi Bosch Rexroth:
 • rolki napędowe
 • Rolki bieżne
 • Mata gumowa na powierzchni załadunkowej
 • hamulec zatrzymujący (patrz rozdział 10.2.1)

11 Wyłączenie z eksploatacji
Produkt jest komponentem, który nie wymaga wyłączania z eksploatacji. Dlatego ten 
rozdział w niniejszej instrukcji nie zawiera żadnych informacji.

12  Demontaż i wymiana

12.1 Przygotowanie produktu do magazynowania/dalszego 
użytkowania

 • Produkt można postawić wyłącznie na równej powierzchni.
 • Chronić produkt przed oddziaływaniami mechanicznymi.
 • Chronić produkt przed wpływem czynników środowiskowych, takich jak 
zabrudzenia i wilgoć.

 • Uwzględnić warunki otoczenia, patrz strona 59.
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13 Utylizacja

UWAGA
Postępowanie z uszkodzonymi akumulatorami litowo-jonowymi

•   Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe wolno dotykać i transportować 
wyłącznie nosząc odporne na ługi i rozpuszczalniki osobiste wyposażenie 
ochronne.

•   W razie wystąpienia nagrzewania się, dymu, zapachów, emisji dźwięków 
lub deformacji akumulatora odłączyć akumulator litowo-jonowy od 
urządzenia.

•   Przechować akumulator litowo-jonowy w ognioodpornym pojemniku lub 
zachować bezpieczny odstęp od palnych materiałów.

•   Nie wdychać oparów, które mogą powstawać.

Utylizacja akumulatorów litowo-jonowych
  Utylizować akumulatory litowo-jonowe w fachowy sposób.
  Przed utylizacją zakryć styki przyłączeniowe.
  Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe przechowywać w ognioodpornych 

pojemnikach.
  Przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących transportu towarów 

niebezpiecznych odnoszących się do akumulatorów litowo-jonowych.
  Przestrzegać instrukcji obsługi wydanej przez producenta:

BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
Am Sportplatz 28
63791 Karlstein
Niemcy
www.bmz-group.com

 • Zastosowane materiały są przyjazne dla środowiska.
 • Przewiduje się możliwość ponownego użycia lub kontynuacji użytkowania 
(po ewentualnej renowacji i wymianie elementów). Produkt nadaje się do 
recyklingu dzięki odpowiedniemu doborowi surowców i możliwości demontażu.

 • Niestaranna utylizacja produktu może spowodować zanieczyszczenie środowiska.
 • Utylizacja komponentów elektrycznych:

 – Komponenty elektryczne, narzędzia, baterie i opakowania muszą zostać poddane 
recyklingowi zgodnie z dyrektywami dotyczącymi ochrony środowiska.
 – Nigdy nie należy utylizować komponentów elektrycznych, narzędzi 
i akumulatorów/baterii razem z odpadami domowymi lub produkcyjnymi!

 • Dotyczy tylko krajów UE:
 – W myśl aktualnie obowiązującej dyrektywy unijnej w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE), a także wdrożenia jej postanowień 
w prawie krajowym komponenty i urządzenia elektryczne, które nie są 
już używane, należy gromadzić osobno i poddawać recyklingowi zgodnie 
z dyrektywami dotyczącymi ochrony środowiska.
 – Zgodnie z aktualnie obowiązującą dyrektywą unijną WEEE zużyte lub uszkodzone 
akumulatory/baterie należy poddawać recyklingowi.
 – Produkt nie może zawierać żadnych nieprzepisowych substancji i komponentów 
obcych, jeśli jest poddawany recyklingowi.

 • Produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami krajowymi.

  Należy przestrzegać 
poniższych zaleceń:
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14 Rozszerzenia i przebudowa
 • Produktu nie wolno przebudowywać.
 • Gwarancja udzielona przez fi rmę Bosch Rexroth dotyczy wyłącznie dostarczonej 
konfi guracji i uwzględnionych w niej rozszerzeń. Dokonanie przebudowy 
lub rozszerzenia, wykraczającego poza zakres opisany w tym dokumencie, 
powoduje wygaśnięcie gwarancji.

15 Identyfi kacja i usuwanie usterek
 • W przypadku, gdy próba usunięcia usterki zakończyła się niepowodzeniem, 
należy zwrócić się pod jeden z adresów kontaktowych wymienionych na stronie 
www.boschrexroth.com.
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16  Dane techniczne

16.1 ActiveShuttle 1.0
 • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1015 x 405 x 731 mm
 • Masa bez ładunku: 70 kg
 • Maks. załadunek wraz z wózkiem ramowym: 260 kg
 • Maks. wysokość stosu: 1200 mm
 • Maks. wymiary ładunku (dł. x szer. x wys.) 600 x 400 x 1200 mm
 • Stopień ochrony: IP54
 • Napęd: Elektryczny serwonapęd
 • Maks. prędkość 1 m/s
 • Emisja hałasu: < 70 dB (A)
 • Pozycjonowanie i nawigacja: za pomocą skanera laserowego
 • Skaner laserowy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu: Typ 3, PL d, SIL2

 – Klasa lasera: 1 zgodnie z DIN EN 60825-1:2015.
 – Długość fali: 905 nm

 • Interfejs komunikacyjny: WLAN IEEE 802.11
 • Bezpieczeństwo ESD: tak

 – Zdolność odprowadzania ładunków przez powierzchnię załadunkową: 
Rv ≤ 1 x 109Ω

16.2 Akumulator litowo-jonowy
 • Napięcie akumulatora: 48 V
 • Pojemność akumulatora: 17 Ah
 • Moc akumulatora: 800 W

16.3 Stacja ładowania 1.0
 • Wymiary (dł. x szer. x wys.) 780 x 405 x 184 mm
 • Masa: 18 kg
 • Napięcie wejściowe: 90-305 VAC
 • Znamionowe napięcie wyjściowe: 48 VDC (SELV)
 • Moc znamionowa: 600 W
 • Bezpiecznik zewnętrzny: wyłącznik nadmiarowo-prądowy ≤ 16 A o charakterystyce 
wyzwalania B lub C
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16.4  Warunki otoczenia
 • ActiveShuttle jest przewidziany do mobilnego zastosowania w obszarach 
chronionych przed działaniem warunków pogodowych:

 • Temperatura użytkowania od +5°C do +40°C
 • Temperatura magazynowania od –20°C do +45°C
 • Względna wilgotność powietrza od 5 % do 85 %, bez kondensacji
 • Stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 61010
 • Ciśnienie atmosferyczne > 84 kPa, odpowiada ustawieniu na wysokości 

bezwzględnej < 1400 m
 • Przy ustawieniu na wysokościach > 1400 m wartości obciążenia napędów 
elektrycznych maleją o 15 %.

 • Brak pleśni i grzybów, jak również gryzoni i innych szkodników.
 • Ustawienie i eksploatacja w miejscu niesąsiadującym bezpośrednio z instalacjami 
przemysłowymi emitującymi substancje chemiczne.

 • Ustawienie i eksploatacja w miejscu nieznajdującym się w pobliżu źródeł piasku 
i pyłu.

 • Ustawienie i eksploatacja w obszarach, w których nie występują regularnie 
zderzenia o dużej energii, wywoływane np. przez prasy lub ciężkie maszyny.

 • Należy unikać kontaktu z materiałami silnie kwaśnymi lub zasadowymi.

16.5  Wymagania dotyczące podłoża
 • Wznosy/spadki:  maks. 2,5 % tylko w kierunku jazdy (do przodu lub do tyłu)
 • Nachylenie boczne: niedopuszczalne
 • Płaskość: zgodna z DIN 18202, tabela 3 wiersz 3
 • Wytrzymałość: statyczna 6 … 8 N/mm²; dynamiczna 12 … 16 N/mm
 • Właściwości powierzchni: 0,8 ≥ µ ≥ 0,6 (materiał kół: vulkollan)
 • Przewodność elektryczna: Rg < 1 x 109 Ω (zastosowania ESD)
 • Szczeliny: wysokość maks. 6 mm, szerokość maks. 15 mm
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16.6  Rozkład obciążenia na powierzchni załadunkowej

Rys. 17: 
560 592-15

H/2

L/2

B/2

Hmax. = 1200 mm
Lmax. =   600 mm
Bmax. =  400 mm

M

Pozycja środka ciężkości ładunku

 • Środek ciężkości transportowanego ładunku musi znajdować się możliwie głęboko 
na linii M pod punktem przecięcia płaszczyzn H/2, L/2 i B2 pośrodku na/ponad 
powierzchnią załadunkową ActiveShuttle.

 • Wymiary H/2, L/2 i B/2 wynikają przy tym z rzeczywistych wymiarów ładunku wraz 
z wózkami ramowymi.

 • Odstęp środka ciężkości ładunku od powierzchni załadunkowej zawsze musi 
wynosić ≤ H/2.

16.7  Poziomy skanowania systemów ochrony osób (skaner laserowy)
Poziomy skanowania mierzone zawsze powyżej podłoża:
 • Z przodu: Poziom skanowania 130 mm
 • Z tyłu: Poziom skanowania 87 mm
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16.8  Pola ochronne

16.8.1 Pole ochronne przednie

Tabela 13: Przy jeździe do przodu

Strefa Vreg
[mm/s] 

Vmax
[mm/s]

Pole ochronne Pole ochronne

Szerokość
[mm]

Długość
[mm]

1 0 50 500 270

100 100

2 300 350 700 460

100 100
100

100 100

3 650 700 900 690
100

100 100

100 100

4 1000 1050 900 970

100

100 100

200 200

100
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Tabela 14: Na łukach

Strefa Vreg
[mm/s] 

Vmax
[mm/s]

Pole ochronne Pole ochronne

Szerokość
[mm]

Długość
[mm]

5 0 50 500 170
100 100

6 300 350 1000 460

100 100

100

100 100

7 650 700 1150 690
100

100 100

100 100

Tabela 15: W strefi e zagrożenia

Strefa Vreg
[mm/s] 

Vmax
[mm/s]

Pole ochronne Pole ochronne

Szerokość
[mm]

Długość
[mm]

8 100 110 400 400

100 100
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Tabela 16: Przy jeździe do tyłu

Strefa Vreg
[mm/s] 

Vmax
[mm/s]

Pole ochronne Pole ochronne

Szerokość
[mm]

Długość
[mm]

9 0 10 300 140 100

16.8.2 Pole ochronne tylne

Tabela 17: Przy jeździe do tyłu

Strefa Vreg
[mm/s] 

Vmin
[mm/s]

Pole ochronne Pole 
ostrzegawcze

Pole ochronne

Szerokość
[mm]

Długość
[mm]

Długość
[mm]

1 -100 -110 600 150 250 1m

0m

0.5m

 Pole ostrzegawcze  Pole ochronne

Tabela 18: W strefi e zagrożenia

Strefa Vreg
[mm/s] 

Vmin
[mm/s]

Pole ochronne Pole 
ostrzegawcze

Pole ochronne

Szerokość
[mm]

Długość
[mm]

Długość
[mm]

2 -100 -110 400 150 250 1m

0m

0.5m

 Pole ostrzegawcze  Pole ochronne
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Tabela 19: Muted/Slow

Strefa Vreg
[mm/s] 

Vmin
[mm/s]

Pole ochronne Pole 
ostrzegawcze

Pole ochronne

Szerokość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

3 

Muted

-100 -110 130 150 400 1m

0m

0.5m3 Slow -50 -55

 Pole ostrzegawcze  Pole ochronne

Tabela 20: Do przodu

Strefa Vreg
[mm/s] 

Vmin
[mm/s]

Pole ochronne Pole 
ostrzegawcze

Pole ochronne

Szerokość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

4 0 -10 140 200 400 1m

0m

0.5m

 Pole ostrzegawcze  Pole ochronne
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66/68 Dane techniczne

Bosch Rexroth AG, ActiveShuttle: ActiveShuttle 1.0, MTPL 560 592/2020-07



 Dane techniczne 67/68

 MTPL 560 592/2020-07 ActiveShuttle: ActiveShuttle 1.0, Bosch Rexroth AG  

P
O

LS
K

I



Bosch Rexroth AG
Postfach 30 02 07
70442 Stuttgart
Niemcy
Faks +49 711 811–7777
info@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
MTPL 560 592/2020-06


