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BT Autopilot – større fleksibilitet med 
førerløse trucker

AGV – Automated Guided Vehicles, tilgjengelige modeller.  

Autopiloten er en automatisert truck, bygd på våre standard produkter 
og modeller.
Toyotas sikre og effektive BT Autopilot-konsept gjør førerløs interntransport mulig. Et  
utmerket valg for travle miljøer der det kreves gjentatte eller repeterende arbeidsoperasjoner. 
Dette gir ekstra effektivitet og en kostnadseffektiv materialhåndtering med betydelig og 
rask avkastning på investeringen.

Autopilotsystemet kan tilpasses, og er ideelt til håndtering av interntransport som transporter 
fra produksjon til sammenstillingsområder og lager eller mellom ulike conveyer-systemer 
som en integrert del av den interne vareflyten.

Våre automatiserte modeller vil også kunne betjenes manuelt ved behov, noe som gir 
fleksibilitet i enkelte situasjoner.

TAE050 
Transport by towing

SAE120CB
Transport
Stacking up to 4,15 m

SAE160
Transport
Stacking up to 4,7 m
Deep stacking

TAE500
Transport by towing

RAE160/200/250
Transport 
Stacking up to 10 m

LAE250
Transport  
Deep stacking 



ØKT PRODUKTIVITET

GOD KUNDESTØTTE

SIKKERHET

KOSTNADSEFFEKTIV

FLEKSIBILITET

SERVICE

• Maksimal pålitelighet med høy  
  effektivitet og muligheter for 
  kostnadsreduksjoner.

• Vi tilbyr samarbeid igjennom   
  prosessen med prosjektstøtte, fra  
  analyse til «go-live» nøkkelferdige  
  løsninger.
• Vi sikrer våre kunders drift med  
  vår egen System Support.  

• I tillegg til lydalarmer og varsel  
  lamper har truckene innebygde   
  sensorer som registrerer hindringer  
  og bestemmer når de skal senke  
  hastigheten eller stoppe for og   
  unngå kollisjoner.
• Sensorene er plassert slik at de   
  registrerer objekter og aktivitet  
  rundt maskinen.

• Tryggere håndtering med færre   
  skader på truck, gods, personell     
  og infrastruktur.
• Driftsoperativ også utover 
  normal arbeidstid.

• Fleksible løsninger ved bruk av    
  standardutstyr for material-
  håndtering
• Unike, smarte programvare-
  løsninger som tillater 
  kommunikasjon med lager og    
  produksjonssystemer.
• Systemet er også skalerbart,    
  noe som gjør det mulig å tilpasse  
  løsningen til en økende omsetning  
  eller endringer.

• Landsdekkende servicenett med  
  erfarne teknikere sikrer drift og  
  forebyggende vedlikehold. 
• Toyota Material Handling bruker  
  kun originaldeler for best mulig  
  ytelse og lang levetid.

BT Autopilot gir 
en rekke fordeler:

LAE250
Transport  
Deep stacking 
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TOYOTA MATERIAL HANDLING NORWAY er markedsleder på truck i Norge og har over 320 ansatte, 
fordelt på mer enn 125 servicepunkter over hele landet. Lokal tilstedeværelse og nærhet til våre kunder 
er viktig for oss, derfor har vi en egen organisasjon i Norge som håndterer Automasjon. Vi utdanner 
kontinuerlig egne serviceteknikere innen automasjon i takt med markedet.

Ring ditt nærmeste kontor for en trivelig truckprat i dag eller les mer på www.toyota-forklifts.no

Stadig flere bedrifter velger å leie trucker fremfor å eie.  
I dag er bortimot annenhver truck vi leverer en leietruck.  
Årsaken til dette er naturligvis at leie gir et enklere truckhold. 
Det betyr også at du kan få frigitt kapital til områder som gir 
større avkastning for bedriften. Samtidig blir det enklere å 
budsjettere og føre regnskap når du kan utgiftsføre leien 
direkte i resultatregnskapet. Dermed kan du bruke både tid 
og ressurser på viktigere områder enn å administrere en 
truckpark. La heller Toyota Material Handling gjøre det for 
deg. Spør oss om leie av AGV.


