
De NIPPER is een compacte AGV voor onbemand intern pallet transport.

Volledig veilig werkt de Nipper in ruimtes waar mensen actief zijn. Het antwoord op de vele palletbewegingen in uw 
bedrijfsproces. Automatisering van menselijk handelen zorgt voor besparing op arbeidskosten en reductie van schades. 
Na installatie en training bent u zelfstandig in staat de Nipper te programmeren. Pas routes aan, voeg Nippers toe en 
wijzig bestaande opdrachten eenvoudig met intelligente software.
 
Geniet van flexibiliteit en controle over uw eigen automatiseringstraject.
De Nipper maakt gebruik van structuren en contouren in zijn werkomgeving als referentie voor lokalisatie. Dit betekent 
dat er geen infrastructuur noodzakelijk is. Geen inductieve draden, magneten of reflectoren. In geval positionering van 
belang is kan de Nipper met eenvoudige reflectoren de nauwkeurigheid vergroten van +/-1cm naar +/-1mm.
 
Intelligente software communiceert over wifi met de Nipper. Nadat een commando is aangenomen voert de Nipper dit 
zelfstandig uit. Het batterijmanagementsysteem verzorgt een laadtijd van slechts 10 minuten, waarna de Nipper 8 uur 
volcontinue functioneert. De Nipper heeft een snelheid van 2 km per uur, (optioneel 4 km/h) en de lift wordt 
electro-hydraulisch aangedreven.
 
Meer informatie over de Nipper? Neem contact op via info@f3design.nl of kijk op onze website!

Veilig werkzaam in bemande ruimtes

Meest compacte pallet AGV

Zelfstandig programmeren

Navigatie zonder infrastructuur 

10 minuten laden = 8 uur rijden

Automatisch laadproces

Communicatie over wifi 
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Technische specificaties
Gewicht:   120kg
Laadvermogen:  1000kg
Veiligheid:  Laserscanner met geïntegreerde veiligheidszones
Navigatie:  Vrij programmeerbaar op basis van structuren en contouren in de werkomgeving
Rijsnelheid:  2km/h standaard (optioneel 4km/h)
Management:  BMS (on board battery management system)
Laadstation:  Volautomatisch laden zonder manuele handeling
Laadduur:  10 minuten
Batterij: Voltage:  24V
Chemistry:  LiFePO4
Capaciteit batterij:  50Ah
Draai cirkel:  De Nipper draait om eigen as
Certificering:  CE-markering


