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Motivace k optimalizaci a řízení flotily  

Základní témata 
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Fleet plan 



Fleet Plan 

Krátké představení  
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FleetPlan je nástrojem, který přináší zákazníkům mnoho benefitů : 

 

 Porovnání strojů z nabídky LMH na základě požadavků dané aplikace, jako například nakládání / 

vykládání kamionu a podobně. Samozřejmostí je i možnost nastavit optimální složení flotily 

 

 Pro optimální kalkulaci flotily existuje několik možností, které je možné využít a optimalizovat celý 

návrh na základě 

 Nejnižší ceny 

 Nejmenšího počtu strojů 

 Nejmenšího počtu variant strojů 

 

 Porovnání jednotlivých variant je založeno na jednoduché kalkulaci a není 100% přesná. Jmenovité 

výsledky je možné však excelentně využít pro porovnání konfigurovaných variant velmi přesně.  



FleetPlan 

Výběr ideální kombinace strojů 
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Vyberte parametry Vašeho projektu, k tomu využijte seznamy strojů z portfolia Linde MH 



FleetPlan 

Individuální konfigurace dané aplikace 
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 Přesné nastavení zajistí to, že daná konfigurace 

odpovídá reálné potřebě daného zákazníka 

 Všechny parametry, nějakým způsobem, 

ovlivňují výsledek výpočtu 

 Design a přehlednost zadávání jednotlivých 

vstupů zajišťuje uživatelskou přívětivost 

Individuální požadavky 



FleetPlan 

Výsledky 
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 Je možné získat informace o ideálním vybavení daného modelu 

 Získáme konkrétní informace každého typu z konkrétní produktové řady: počet potřebných strojů, časy 

cyklů provozu strojů, spotřeby energie, míra využité strojů, náklady na manipulovanou paletu apod. 

Detailní informace 
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       transparentní data  

      spolehlivé plánování  

     efektivní nasazení  

    optimalizace flotily  

   větší bezpečnost  

  méně poškození  

 optimalizované služby  

vyšší dostupnost  

nižší náklady  

Linde Connected Solution 
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Linde Connect system 



connect: přístupové jednotky 

Nahrazení klíčku od vozíku 

Přihlášení řidiče přes PIN nebo RFID  

Logování dat 

Obousměrná bluetooth komunikace 

Volitelně GPRS komunikace 

11 

connect: datové jednotky 

obousměrná GPRS komunikace 

Logování dat 

Vzdálená diagnostika 

Linde Connect system 
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hardware                                    funkce   software 

Linde Connect Family 

Modulární yužití systému FLEET managementu 
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• Přístup může být udělen pouze 

• řidičům s platným řidičským 

osvědčením a platnou zdravotní 

prohlídkou 

• pro definované vozíky &  

skupiny vozíků a pro definované 

časové úseky 

• Mohou být nastavena individuální 

omezení rychlosti 

• Není možné použití bez autorizace 

Každé použití vozíku je zaznamenáno a může být dosledováno. 

Linde Connect Driver setup 
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Srovnání plánovaného a skutečného výkonu flotily 

• Vozíky používané pod jejich 

kapacitou jsou snadno 

identifikovatelné 

• Možnost detailní analýzy oblastí 

pro zlepšení  

• Záměny vozíků místo 

pořizování nových nebo 

půjčování 

v provozních špičkách 

• Využití reportů pro identifikaci 

problémových míst v provozu 

• Optimalizace velikosti a složení 

flotil 

plánované využití 

skutečné využití 

rozdíl 

údržba 

Linde Connect Analýzy 
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Zaznamenání data, času, vozíku a řidiče při každém incidentu  

• Vážné incidenty jsou 

zvýrazněny a mohou být 

analyzovány 

• Podstatné omezení škod při 

neoprávněném použití 

• Poškození povrchu podlahy 

může být lokalizováno 

• Snížení výpadků a nákladů na 

opravy 

Linde Connect Shock sensor 
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Dispozice vs. typ manipulační techniky  



Finanční posouzení - KONCEPCE 

• KONCEPCE 1 – SPÁDOVÉ REGÁLY   

• VARIANTA 1A – Paletové regály v hale 1 

• VARIANTA 1B – Mobilní regály v hale 2 

• KONCEPCE 2 – PALETOVÉ REGÁLY   

• KONCEPCE 3 – REGÁLY PRO SATELITNÍ PODVOZKY + MOBILNÍ REGÁLY  

• KONCEPCE 4 – MOBILNÍ REGÁLY  
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VARIANTA 1A – Paletové regály 
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• Výška zdvihu až 13 metrů – R20 HD 

• Pracovní ulička min. 2700 mm (R10 – 465 Ah), optimálně 3000 mm 



VARIANTA 1B – Spádové regály 
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• Výška zdvihu až 13 metrů – R20 HD 

• Pracovní ulička min. 2700 mm (R10 – 465 Ah), optimálně 3000 mm 



Varianta 2 – VNA stroje 
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• Výkon VNA vozíku: cca. 20 – 23 palet/1 hod. 

• Výkon VNA vozíku se skladovou navigací: cca. 20 – 23 palet/1 hod. 

• Skladovací výška u VNA až 18 metrů 

• Pracovní ulička min. 1640 mm, optimálně 1800 mm 

• Pořizovací cena VNA vozíku je cca. 2x vyšší než pořizovací cena retraku 



VARIANTA 3 – Regály pro satelitní ppodvozky 
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VARIANTA 4 – Mobilní regály 
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Finanční posouzení 

• KONCEPCE 1 – SPÁDOVÉ REGÁLY   

• VARIANTA 1A – Paletové regály v hale 1 

• VARIANTA 1B – Mobilní regály v hale 2 

• KONCEPCE 2 – PALETOVÉ REGÁLY   

• KONCEPCE 3 – REGÁLY PRO SATELITNÍ PODVOZKY + MOBILNÍ REGÁLY  

• KONCEPCE 4 – MOBILNÍ REGÁLY  
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POROVNÁNÍ * NÁKLADY 2016-2020 CAPEX 
OPEX 2016-

2022 

KAPACITA pal 

místo 

PRŮTOK kolik je 

možné zpracovat 

materiálu  

VARIANTA 1A  39 575 531 Kč 23 903 850 Kč 15 671 681 Kč 7 341 

VARIANTA 1B  42 777 765 Kč 26 545 250 Kč 16 232 515 Kč 8 225 

VARIANTA  2 29 397 196 Kč 12 093 250 Kč 17 303 946 Kč 5 737 

VARIANTA  3 35 745 891 Kč 18 924 500 Kč 16 821 391 Kč 7 996 

VARIANTA  4 35 389 316 Kč 17 979 050 Kč 17 410 266 Kč 8 917 



Automatizované vozíky 



Děkuji za pozornost 


