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V roce 2013 se rozběhl nový pětiletý kontrakt společnosti PST CLC, a.s. v Kutné Hoře. PST zajišťuje pro výrobní podnik 

logistické služby v rámci výrobního a skladového areálu. Snahou PST je zajistit bezchybné logistické služby a věří,

že výběrem společnosti Jungheinrich Česká republika  pro spolupráci na dalších pět let udělalo správný krok.

překvapen výdrží baterií na jedno nabití. Přitom 

zapůjčené překlenovací vozíky byly již použité.

PST podle smlouvy s objednatelem služeb převzala 

logistiku i tam, kde si do té doby manipulaci zajišťoval 

výrobce sám se svými stroji. Podmínkou pro nákup nové 

a rozšířené flotily bylo, že všechny elektrické vozíky 

budou vybaveny náhradními bateriemi. Nepřetržitý 

provoz vyžaduje stálou připravenost manipulační 

techniky a nepřicházelo v úvahu, že by se vozíky 

odstavovaly na dobíjení uprostřed směny, nebo že by je 

jistily náhradní stroje. U sedmi vozíků na plynový pohon 

byl dojezd prodloužen instalací větších tlakových nádob 

na plyn (4x větší, než v základním provedení).

Petr Rejmánek, který má za Jungheinrich kutnohorského 

zákazníka na starosti, nabídl vedle dodávky zásobních 

zdrojů i systém „BattMan“. Přesněji řečeno „battery 

management“, systém, který sleduje zacházení s baterií, 

Předmětem smlouvy se stala dodávka flotily 42 zcela 

nových manipulačních vozíků. Ty nahradily stávajících 

23 strojů jiných značek, se kterými PST zajišťovalo služby 

až do roku 2013.

Jungheinrich spolu s novými vozíky různého určení dodal 

kutnohorské logistické společnosti v rámci dodávky 

full servisu i dvě nové softwarové novinky. Ty usnadňují 

provoz vozíků a zajišťují i větší bezpečnost samotné 

techniky a obsluhy.

PST: „Ocenili jsme výdrž baterií.“

„Pro nás byla dobrým znamením už kvalita vozíků, 

které nám byly zapůjčeny v překlenovacím období, než 

Jungheinrich dodal celou kompletní flotilu,“ připomíná 

manažer střediska PST CLC Kutná Hora Michal Foret. 

V porovnání s vozíky, které používali v předešlém 

pětiletém období, byl prý obsluhující personál příjemně 

Na návštěvě u zákazníka

PST CLC, a.s. v Kutné Hoře

„42 vozíků online”

Zleva: Petr Rejmánek (odborný poradce Jungheinrich), Michal Foret (manažer střediska PST  CLC v Kutné Hoře) 

a Jakub Fleischman (produktový manažer ISM Online).
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její správné vybíjení i nabíjení a údržbu. 

„Došli jsme k objednání tohoto systému po vzájemné 

dohodě. Mimo jiné proto, aby na konci pětiletého období, 

na které je zajištěn full servis, nedocházelo zbytečně 

k výraznému snižování kapacity baterií kvůli špatnému 

zacházení.“ Obě strany se chtěly vyhnout tomu, aby se 

později řešilo, zda obsluha špatně s bateriemi zachází, 

nebo zda jsou baterie nekvalitní. Kontrola, kterou BattMan 

zajišťuje, tyto možné spory minimalizuje.

„Životopis“ vozíku na webu

Výrazným skokem kupředu v provozu vozíků bylo 

zavedení systému ISM online. V předchozím provedení 

ISM se data o provozu stroje načítala technikem až při 

prohlídkách. Teprve pak se dala vyčíst historie provozu, 

případné velké nárazy a další problémy. Nyní jsou data 

online načítána přes sběrné „radiomajáky“ přímo 

do počítače a jsou uživateli kdykoli přístupná. 

„Data se z vozíku nepřenášejí nepřetržitě,“ vysvětluje 

Michal Foret. „Načtou se ve chvíli, kdy je vozík v dosahu 

přijímače. V halách a dalších prostorách výrobního 

závodu je to průběžně během dne. Vozíky se kolem 

přijímačů pohybují neustále. V případě plynových vozíků, 

které pracují mimo budovy, je to v okamžiku, kdy přijedou 

načerpat k plnicímu stojanu zemní plyn, kde je snímač 

umístěn. Což může být jednou až dvakrát týdně.“

Systém ISM online vykazuje veškeré potřebné údaje 

– o najetých motohodinách, o skutečném vytížení, 

případných nadměrných otřesech a nárazech, o servis-

ních kontrolách. Přes databázi Jungheinrichu se lze 

napojit na kompletní životopis vozíku – kdy byl vyroben, 

odkdy je v provozu, údaje o typu financování stroje a tak dále.

Přes ISM online lze také nastavovat povolení přístupu 

k jednotlivým strojům podle směny. Bez fyzické 

přítomnosti přímo u vozíku lze zadat, kde se smí stroj 

pohybovat, nebo kam vozík nemůže jet. Administrátor 

může operativně určovat, kdo bude s vozíkem pracovat 

a kde. 

Po měsíci a půl, kdy byla flotila v provozu a kdy jsme 

Kutnou Horu navštívili, je podle zástupce PST CLC 

brzo na podrobné vyhodnocení provozu. „Počítám 

však, že v delším časovém období se ukáže, jaké je 

vytížení jednotlivých vozíků, jak lze optimalizovat nájezd 

motohodin přesunem vozíků na jiná pracoviště,

do jiné části skladu či výroby, aniž by to narušilo 

plynulost provozu,“ připomíná manažer PST CLS, a.s. 

SNAP ulehčuje práci při zakládání a vykládání 

Zajímavým vylepšením, které přispívá k bezpečnosti 

provozu vozíků, je systém SNAP. Ten začal Jungheinrich 

zákazníkům nově nabízet teprve nedávno. Jedná se o 

měření výšky zdvihu. Systém je nastaven na jednotlivá 

patra i uličky, skladník si nastaví pouze druh uličky. 

Vozík vyhodnotí, kdy má vidle zastavit. Když zakládá, ví, 

že má vidle zastavit o deset centimetrů výš. Při vykládce 

zastaví těsně nad vykládací úrovní. 

„Systém primárně šetří obsluhu, jsou eliminovány 

nárazy do nosníků a regálů, omezuje to výrazně škodní 

události takového druhu,“ připomíná obchodní zástupce 

Jungheinrichu Petr Rejmánek. 

„Když přijede skladník s vozíkem k regálu, zadá plný zdvih 

a systém si sám odpočítává patra. Když se blíží k patru, 

kam míří, skladník jen lehce zpomalí zdvih,“ vysvětluje 

Petr Rejmánek. „Pro obsluhu to znamená zjednodušení 

a zvýšení komfortu obsluhy.“

V nové části skladového areálu se zakládá až do výšek 

blížících se deseti metrům, manipuluje se také s břemeny 

s hmotností přes jednu tunu. „Jde o centimetry 

a milimetry a funkce systému SNAP určitě k bezpečnosti 

přispívá,“ dodává Michal Foret za PTC.

Zakládání do výšky je díky systému předvolby zdvihu jednodušší 

a bezpečnější.

Systém ISM online přináší 

přehled o technice a úspory

SNAP – bezpečnější provoz 

s břemeny ve výškách 

V PST CLC, a.s. vsadili na full 

servis a záložní baterie

Více podrobností o nových systémech a další 

zajímavosti na www.jhreference.cz/PST


