
LAGERSYSTEM
LEO 
LOCATIVE

www.leo-locative.com

KLARA,  
FÄRDIGA, KÖR!

Den effektivaste interntransporten du kan få!
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DET KAN  
INTE 
BLI ENKLARE  
ATT FLYTTA  
LÅDOR FRÅN  
A TILL B ELLER C
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE

IMPONERANDE FLEXIBEL
 + Leo Locative kan installeras och köra 

direkt via Plug and Play
 + … är flexibel – tillämpningarna och 

vägsträckorna kan ändras snabbt direkt 
av kunden

 + kan kompletteras med fler stationer 
efterhand som behovet uppstår

TRANSPORTLÖSNING UTAN KOMPROMISSAR

LÄTT ATT ANVÄNDA
 + LEO Locative följer en spårtejp och 

kan korsa gång och truckvägar
 + Läsa av körinstruktioner via golvmar-

körer längs vägen
 + Hämtar och lämnar lådor enligt era 

instruktioner, utan övervakning

GENIALISKT ENKELT
 + LEO Locative är ett förarlöst, batte-

ridrivet transportsystem för lådor och 
kartonger upp till 600 × 400 mm och  
en vikt på max 20 kg

 + … länkar samman arbetsplatser per-
fekt – både inom logistik- och produk-
tionsområdet på ditt företag

 + Installeras på plats, inget behov av wifi, 
affärssystem eller IT-support
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SYSTEMRITNING

HUR FUNGERAR LEO?
GÅR SNABBT ATT BÖRJA ANVÄNDA OCH HAR LÅNG BATTERILIVSLÄNGD

Du bestämmer rutten för transportsystemet LEO Locative – Nedan schematiska ritning visar hur det kan se ut.  
Du placerar överlämningsstationerna  i ert flöde och märker upp transportsträckan genom att enkelt fästa 

spårtejpen där LEO-transportfordonet ska köra. Transportfordonets stopp-, hämtnings- och lämningsställen 
bestämmer du genom placeringen av golvmarkörerna. 

Lastyta  
Optimerad för 

lådor med måtten: 
600 × 400 mm  

och 400 × 300 mm

Upphämtningsstation  
LEO plockar upp  

nya lådor
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SYSTEMRITNING

Dubbelstation 
LEO lastar av en 
låda och tar upp 
en ny låda

Förklaringsvideo 
Vår förklarande video om  
LEO Locative hittar du på  
www.leo-locative.com/vid-system

Avlämningsstation 
LEO lämnar av lådor

Arbetsstation 1

Arbetsstation 2

Produktion
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STARTSATSER

LEO-SET 1  
”STARTPAKET”

Enkel transport från en arbetsplats till en annan. Du tejpar upp var LEO ska köra och 
markerar med golvmarkörerna var den stannar för att hämta och lämna lådor.

INNEHÅLL LEO-SET 1 STARTPAKET

 + ett LEO-transportfordon inkl. batteri
 + en BITO-tillbehörsbox som innehåller:

 · en batteriladdare
 · spårsats 1:  

en spårtejp Flex (130 m) i rött, grönt och blått och en spårtejp Robust (25 m) i blått
 · 65 st. markörer för drift utan överlämningsstation
 · en servicekabel för programvaruuppdateringar
 · ett omvandlarpaket för internationell användning
 · en spårschablon – underlättar dragningen av ruttspåret

Beställ nu online på www.leo-locative.com/starter-1
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STARTSATSER

LEO-SET  
”STARTPAKET MED STATIONER”

Lådtransport från en station till en annan. Hämtning och lämning av lådorna sker tidsmässigt oberoende 
av LEO-transportfordonets närvaro. Innehåller två stationer.

 + ett LEO-transportfordon inkl. batteri
 + en avlämningsstation
 + en upphämtningsstation
 + en BITO-tillbehörsbox som innehåller:

 · en batteriladdare
 · spårsats 2:  

en spårtejp Flex (260 m) i rött, grönt och blått och en spårtejp Robust (25 m) i blått
 · 112 st. markörer för drift med överlämningsstation
 · en servicekabel för programvaruuppdateringar
 · ett omvandlarpaket för internationell användning
 · en spårschablon – underlättar dragningen av ruttspåret

Beställ nu online på www.leo-locative.com/starter-2
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STARTSATSER

”DUBBELSTATIONER”
För fullständiga transportvarv. Lådorna transporteras i ett system mellan två stationer 

och tomma lådor returneras. Innehåller två dubbelstationer.

INNEHÅLL I LEO-SATS 3

 + ett LEO-transportfordon inkl. batteri
 + två dubbelstationer
 + en BITO-tillbehörsbox som innehåller:

 · en batteriladdare
 · spårsats 2:  

en spårtejp Flex (260 m) i rött, grönt och blått och 
en spårtejp Robust (25 m) i blått

 · 112 st. markörer för drift med överlämningsstation
 · en servicekabel för programvaruuppdateringar
 · ett omvandlarpaket för internationell användning
 · en spårschablon – underlättar dragningen av ruttspåret

Beställ nu online på www.leo-locative.com/starter-3
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LÄGG UT SPÅ-
RET, PLACERA 
MARKÖRERNA – 
KÖR!
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FAKTA

TEKNISKT DATABLAD 

LEO-TRANSPORTFORDON

Mått (B × L × H) 500 × 830 × 921 mm
Vikt inklusive batteri 42 kg
Maximal hastighet  0,7 m/s
Lägsta hastighet  0,4 m/s
Spänning  24 V
DC-effekt  40 V
Kapslingsklass  IP 21
Bullernivå < 60 db

LEO-LADDARE 

Mått (B × L × H) 120 × 190 × 70 mm
Primär strömförsörjning 230 V/AC 50 Hz 
Laddningsström  4 A
Skyddsklass  III

 
LEO-BATTERI 

Mått (B × L × H) 370 × 80 × 225 mm
Vikt  14 kg
Kapacitet  20 Ah
Drifttid 8–12 h
Laddningstid 6–8 h

 
LAST 

Maximala mått (B × L × H) 600 × 400 × 400 mm
Minsta mått (B × L × H) 250 × 150 × 50 mm
Maximalt tillåten last 20 kg
Lämplig för plast Ja
Lämplig för pappkartonger  Av god kvalitet

 
RUTTPLANERINGSDATA 

Körbanans bredd raksträcka  550 mm 
Minsta gångbredd  1.000–1.100 mm 
Spårets kurvradie 700 mm
Svepkurvans radie (yttre/inre)  1.150/400 mm 
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FAKTA

SYSTEMKAPACITET 

Maximalt antal transportfordon  0,2 st./m sträcka
Maximal genomströmning 350 lastenheter/h 

AVLÄMNINGSSTATIONER 

Mått enkel station (B × L × H) 710 × 740 × 850 mm 
Mått dubbelstation (B × L × H) 710 × 1.540 × 850 mm 
Vikt enkel station 60 kg
Vikt dubbelstation 120 kg
Spänning  24 V
Effekt  5 W

STATIONSTILLBEHÖR 

Plockbord (B × L × H) 750 × 400 × 620 mm underkant
Lådbuffert 1 200 avlämning (B × L × H) 650 × 1.200 × 920 mm
Lådbuffert 1 200 upphämtning (B × L × H) 650 × 1.200 × 780 mm
Lådbuffert 2 400 avlämning (B × L × H) 650 × 2.400 × 1.000 mm
Lådbuffert 2 400 upphämtning (B × L × H) 650 × 2.400 × 710 mm

OMGIVNINGSKRAV 

Jämnhet (lutning/stigning) 2 %
Färg på underlaget ingen begränsning
Temperatur +5 °C till +45 °C
Maximal luftfuktighet  icke-kondenserande



LEO LOCATIVE –  
LÅDTRANSPORTSYSTEMET 
FRÅN BITO.  
FÖRARLÖST OCH  
KLART ATT ANVÄNDAS.

 
BITO LAGERSYSTEM

Florettgatan 29C 
SE - 25467 Helsingborg 
T: +46 (0) 42 151910 
 
info@bito.se 
www.bito.se


