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Toyota предлага много варианти и комбинации, от 
които всеки търговец може да избере нещо под-
ходящо за своя склад. Дори опитни специалисти 

в обработката на товари ще открият, че в портфоли-
ото на компанията има много различни повдигачи и 
опции за сравнение. Какво ще бъде избрано, зависи 
от спецификите на дадената дейност 

Повдигачи на рампата

Когато камионите пристигат със стоките, които са 
поръчали търговците от производителите и дистрибу-

торите, операторите трябва бързо да се отправят към 
товарния отсек. Най-често използваните и лесни за 
употреба машини за този тип операции са ръчните и 
електрическите палетни колички.

Ръчните транспалетни колички са задължителни за 
всеки склад или логистична база. С няколко ръчни ко-
лички, разположени на ключови места в склада, пре-
местването на опаковани стоки става лесна задача. Да 
не говорим, че тези колички са вариант, който мини-
мизира необходимостта от ръчно повдигане на теж-
ки предмети.

Ако оборотът в склада е голям, акцентът пада вър-

Как TOYOTA помага на търговците на дребно
Повдигачите на компанията улесняват операциите в склада и магазина

Няма търговски обект без склад. А колкото по-голям е обектът, толкова по-голям склад му 
е нужен и толкова повече машини, с които да се обработват стоките. Въпросът е как да се 
намери подходяща техника. Тук помощ могат да окажат специалистите от Евромаркет Кари, 
официален представител на Toyota Material Handling за България. Те представят някои машини от 
продуктовата гама на Toyota, които не само се вписват перфектно в търговията на дребно, но 
и се допълват взаимно в различните етапи на обработката на товари.

Електрическите колички (вляво) и стакерите Toyota са едни от най-добрите варианти за спестяване на време
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ху времето за извършване на операциите. Електриче-
ските колички Toyota са един от най-добрите вари-
анти за спестяване на време. С тях операторите мо-
гат лесно и бързо да транспортират стоки на различ-
ни разстояния в склада. Нещо повече, с тези компакт-
ни машини се влиза и излиза лесно от пристигащи-
те камиони.

Ако в даден склад има големи разстояния за пре-
одоляване, изберете електрически колички с платфор-
ма, съветват специалистите от Евромаркет Кари. Така 
ще може да се свърши повече работа за по-кратко 
време.

Ако стоките трябва да бъдат подредени по време 
на товарене или разтоварване във или от камионите, 
на помощ идват електрическите стакери. С тях може 
да се извършва както транспортиране, така и повди-
гане на стоките, като по този начин се спестява мно-
го време.

За да разберете какви са изискванията по отно-
шение на височината на повдигане на машините при 
ежедневните операции, просто измерете разстояние-
то до най-високия рафт и добавете още 15 – 20 см.

За високите етажи

Тъй като на рампата постоянно пристигат ками-
они със стоки, те трябва бързо да бъдат преместени 
и идеално подредени в зоната за сортиране, където 
операторите ги нареждат на определени места по сте-
лажите. Ричтраците са правилният тип машини за по-
бързо придвижване и безпроблемно подреждане на 
стоките по високите етажи на стелажите. В случай че 
машината със стандартна конфигурация не удовлетво-
рява клиента поради спецификата на неговите нужди, 
може да се избира между други 3 типа високоповди-
гачи на Toyota – компактни, с ергономична накланяща 
се кабина и за външна употреба.

Компактните ричтраци са подходящи, когато има 
голямо количество стоки за подреждане, но складът 
не е голям. Тогава може да бъде избран ричтрак с 
тясно шаси. Той е специално проектиран за работа 
в малки пространства, като стелажи тип drive-in или 
block stacking.

Ричтраците с накланяща се кабина са подходя-
щият избор, ако ергономичността е от ключово зна-

чение за операторите. Благодарение на тази функ-
ция водачите не напрягат врата си, когато вдигат то-
вари на стелажи, разположени на няколко метра ви-
сочина. Освен това накланящата се позиция дава по-
добър и по-безопасен поглед към високите етажи на 
стелажите и местата, където трябва точно да се под-
редят палетите.

В случай че дейността на клиента изисква извърш-
ването на операции извън склада, подходящо реше-
ние са ричтраците за външно ползване на Toyota, кои-
то се предлагат със специални гуми за работа на от-
крито при повърхности като асфалт и др. 

 
За по-бързо пикиране

След като всички стоки са влезли в склада и са 
обработени, операторите могат да започнат събира-
не на стоките от по-ниските нива, необходими за все-
ки магазин. 

Ордер пикерите от серията BT Optio L са идеал-
ни за комисиониране на първо и второ ниво, тъй като 
разполагат с гъвкаво ергономично управление, обеди-
няващо различни опции.

Ако операциите в склада изискват обработка с ви-
сок интензитет в долните нива, подходящо решение 
са ордер пикерите с повдигаща се платформа. Тя уле-
снява оператора при вземането на правилните сто-
ки от по-високите нива и поставянето им върху ор-
дер пикера.

Друг вид машини са ордер пикерите с платформа 
за преминаване. Техният дизайн позволява на опера-
тора да постави избраните стоки директно върху пале-
тите на виличните рогове.

За повишаване на производителността могат да 
се използват полуавтоматизирани ордер пикери, уп-
равлявани от разстояние. При тях машината се движи 
сама след оператора при необходимост. Не е нуж-
но той да се качва постоянно на платформата, за да я 
придвижи напред. 

След като всички стоки са намерили пътя си об-
ратно към зоната за сортиране, те могат да бъдат опа-
ковани и изпратени до съответните магазини, за да 
пристигнат там точно навреме.

Повече информация за машините на компанията 
може да се намери на сайта на Евромаркет Кари.  

Компактните ричтраци са подходящи при блоково складиране Ордер пикерите BT Optio L са идеални за комисиониране на 
първо и второ ниво


