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Проект: „Внедряване в експлоатация на 
логистично оборудване Jungheinrich за 
новопостроено германско производствено 
предприятие в град Враца“
В град Враца беше построена производствена 
база собственост на германско дружество – 
високотехнологичен завод за кабели за пренос на данни 
и електронни компоненти за всички автомобилни марки 
в света. Инвестицията само в сградата е на стойност 22 
млн. лв. и строителството е започнато 2019 г. като целта 
е да се създадат много нови работни места за областта, а 
заводът да бъде оборудван с високотехнологични машини 
за производство.
Германското дружество е международен доставчик 
на автомобилната индустрия. Водещ производител 
на решения за комуникационни данни и снабдява 
производители на автомобилните марки: Volkswagen, 
Audi, Skoda, BMW и Jaguar Land Rover и други. Продуктите 
му са интегрирани в повече от 200 модела автомобили.

Произедените в България продукти ще бъдат 
предназначени за Европа и Северна Америка.
„Готи Петрунов“ ООД официалният представител за 
България, Албания и Косово на марката Jungheinrich, 
съвместно с Jungheinrich Чехия изпълниха проект 
„Внедряване в експлоатация на логистично оборудване 
Jungheinrich за германско производствено предприятие 
в град Враца“. На място в завода специалистите от „Готи 
Петрунов“ ООД пуснаха в експлоатация машините марка 
Jungheinrich и беше изграденa система за индуктивно 
водене. По конкретно моделите и типа машини 
Jungheinrich, които бяха даставени за нуждите на клиента 
са: 
- тристранни високостелажни комисиониращи електро-
високоповдигачи, с повдигаща се кабина на водача 
и възможност за ръчно комисиониране на отделни 
артикули и опаковки, както и обработка на цели палета;

- електро-високоповдигачи с прибираща се работна 
платформа за водача и възможност за ръчно управление;
- челни електро-високоповдигачи;
- електро-нископовдигачи с платформа за водача;
- товарни електро-влекачи.
Максималното повишаване на ефективността на 
товарооборота в складовата база беше постигнато 
чрез внедряването на система за индуктивно водене 
на високостелажните комисиониращи електро-
високоповдигачи. Тази система за индуктивно водене e 
внедрена и изработена от екипа на „Готи Петрунов“ ООД. 
Екипите по внедряването са с висока професионална 
квалификация и дългогодишен опит при внедряването на 
този тип системи. 
При индуктивното водене повдигачът следва 
направляващ проводник, които е вграден в пода. Честотен 
генератор захранва проводника с променлив ток с 
висока честота (ниско напрежение), който произвежда 
концентрично електромагнитно поле. Антените, 
монтирани на подемника, разпознават това поле и по този 
начин
се отчита всяко отклонение от правилния маршрут. 
Процесът на управление в работните коридори е 
автоматизиран и подемника е в състояние да работи 
бързо и точно в изключително тесни коридори. Това 
позволява на същата складова площ да бъдат изградени 
повече стелажи. 

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов 
– Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, 
представител на Jungheinrich за България, Албания и 
Косово


