Termékkatalógus

2016
intelligens eszközkezelő megoldások

A polgárdi székhelyű Stock&Go Kft. korszerű
raktározási, illetve új logisztikai megoldást nyújtó
eszközadagoló
berendezések
családját
tette
elérhetővé a vállalkozások számára. A Társaságot
2014-ben vásárolta a Rollkon Kft. a Széchenyi
Tőkealap befektetetését követően. Az anyacég 2003
óta szakképzett mérnökökkel van jelen az egyedi
gépgyártás és ipari automatizálás piacán.
Az újonnan megalakult cég szolgáltatási palettáját
tudatosan bővíti, oly módon, hogy komplett
megoldási
csomagokkal
állhasson
partnerei
rendelkezésére. Termékpalettánk a legkülönfélébb
területek
használati
eszközeinek
adagolására
alkalmas. Így például munkavédelmi eszközök
(kesztyűk, szemüvegek, maszkok, védősisakok),

gyártási eszközök (bitfejek, vágó-csiszoló eszközök,
spray-k),
irodaszerek,
kötőelemek,
sablonok,
szerszámok, illetve bármilyen fogyóeszköz igény
szerinti és ellenőrzött kiporciózása megoldható
költség- és időhatékonyan.
•
•
•
•
•

Ügyfél-központú, rugalmas működés
Szakértelem és szakmai elkötelezettség
Megbízható, minőségvezérelt kivitelezés
Versenyképesség, költséghatékonyság
Folyamatos innováció, fejlesztés

Tudjuk, hogy piaci pozíciónkat csak ezen értékek
szem előtt tartásával őrizhetjük és erősíthetjük
meg és bízunk abban, hogy hamarosan Önt is
partnereink között üdvözölhetjük!

KÖLTSÉGCSÖKKENÉS
Használatával azonnali 20-50%
költség csökkenés érhető el, a fogyás
csökkenésnek köszönhetően.

FOGYASZTÓ AZONOSÍTÁSA
Felismeri munkavállalóját,
így pontosan nyomon
követhető a fogyás, amely
takarékoskodásra ösztönöz.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS
Non-Stop rendelkezésre álló raktár,
amely igény szerint osztja be vagy
korlátozza az anyagfogyást.

EGYSZERŰ BESZERZÉS
Figyeli a készletszinteket és
automatikusan megrendeli a
szükséges utántöltést, így a rendelési
folyamat sokkal egyszerűbb lesz.

BESZERZÉSI INTELLIGENCIA
A készlet információknak köszönhetően
Ön pontosan tudja mikor mennyi
fogyóeszközre van szüksége.

NYOMONKÖVETHETŐ
Az egyedi tranzakcióhoz kapcsolódó
minden adatot tárol, amelyből
jelentést is készít Önnek igénye
szerinti részletességgel.

LOPÁSBIZTOS
Az anyag- és adattárolási megoldása
garantáltan lopásbiztos a szoftveres
behatolás és a mérsékelt
fizikai behatás ellen.

TÖBBNYELVŰ FELÜLET
Több nyelven is kommunikál, így
biztosan szót ért munkavállalóival.

Stock Admin
A Stock termékcsalád központi eleme a felhasználóbarát
felülettel rendelkező integrált szoftver, mely lehetővé
teszi a megszorítások dolgozónként, termékenként vagy
akár termékcsoportonként történő beállítását; napi, heti,
havi riportok lekérdezését.
•
•
•
•
•

SAP import
Csoportosított tranzakciós jelentés
Több termék felvételi lehetőség
Növekményes replikáció
(változások szinkronizálása)
Művezetői megerősítés

Stock Terminál
A család legkisebb tagja a Stock Terminál,
mely egy érintőképernyőn vezérelhető
intelligens raktárkezelő program. A
raktárban fellelhető termékek képei közül
kiválasztva a megfelelőt, rögzítésre kerül a
termékfelvétel, így a raktárosról lekerül az
adminisztratív teher. Limitek, megszorítások dolgozónként, termékenként vagy
akár termékcsoportonként beállíthatóak.

StockMat
A család legsokoldalúbb tagja a StockMat automata,
mely munkavédelmi eszközöktől a gyártási eszközökig
különféle termékek tárolására alkalmas, akár héttálcás
kialakítással. Az eszköznyilvántartás pontos követéséről
szünetmentes
tápegység
is
gondoskodik
az
áramingadozás, áramszünet okozta kellemetlenségek
elkerülése végett. A biztonságot az adagolónyílás
felett elhelyezett automatizált vízszintes ajtó is
garantálja. A felhasználóbarát szoftver egyedi lehívások,
adatexportálás mellett fejlett riportálási rendszerrel
rendelkezik.

Szélesség x Magasság x Mélység
Feszültség

1160 x 1800 x 1000 mm
230 V / 50 Hz

Áramfelvétel

6A

Vezérlő áram

24 VDC

Üres tömeg
Belső tároló tálcák
Tálca mérete
Egy tálcán elhelyezhető motorok
Tálcánkénti terhelhetőség
Összterhelhetőség

280 kg
max. 7 db
742 x 595 mm
max. 10 db szimpla / 5 db dupla motor
60 kg
420 kg

StockMat Visszavételezéssel
A család legkörnyezettudatosabb tagja a StockMat
visszavételezési funkcióval ellátott automatája, mely az
elhasznált termékek kezelését könnyíti meg. Egyszerre
több különböző termék szeparált visszavételezése
megoldható, a vágókorongoktól akár a kesztyűkig.

Szélesség x Magasság x Mélység
Feszültség

1160 x 1800 x 1000 mm
230 V / 50 Hz

Áramfelvétel

6A

Vezérlő áram

24 VDC

Üres tömeg
Belső tároló tálcák
Tálca mérete
Egy tálcán elhelyezhető motorok
Tálcánkénti terhelhetőség
Összterhelhetőség

280 kg
max. 7 db
742 x 595 mm
max. 10 db szimpla / 5 db dupla motor
60 kg
420 kg

StockMat ECO
A család leggazdaságosabb tagja a StockMAT ECO
automata, mely kialakítása 6 tálcás tárolást tesz
lehetővé kisebb termékek, elsősorban kesztyűk számára.
Mechanikus ajtó, hegesztett lemezszerkezetek, kulccsal
nyitható töltőajtó jellemzi az alap felszereltségű piaci
igényekre szabott, kedvező bekerülési költséggel
rendelkező gépet.

Szélesség x Magasság x Mélység
Feszültség

1046 x 1830 x 926 mm
230 V / 50 Hz

Áramfelvétel

6A

Vezérlő áram

12 / 24 VDC

Üres tömeg
Belső tároló tálcák
Tálca mérete
Egy tálcán elhelyezhető motorok
Tálcánkénti terhelhetőség
Összterhelhetőség

270 kg
max. 6 db
742 x 595 mm
max. 10 db szimpla / 5 db dupla motor
60 kg
360 kg

StockMat Lapka
A család legkomplexebb tagja a StockMAT Lapka egy
kombinált funkciókkal rendelkező automata. A spirálos,
valamint fakkos kiadagoláson felül, lehetővé teszi az
apró lapkák tégelyes kiszolgálását. 768 db tégely áll
rendelkezésre. Az elhasznált lapkák visszavételezhetőek.

Szélesség x Magasság x Mélység
Feszültség

1160 x 1800 x 1000 mm
230 V / 50 Hz

Áramfelvétel

6A

Vezérlő áram

24 VDC

Üres tömeg
Belső tároló tálcák
Tálca mérete
Egy tálcán elhelyezhető motorok
Tálcánkénti terhelhetőség
Összterhelhetőség

280 kg
2 db spirálos, 4 db szállítószalagos
742 x 595 mm
max. 10 db szimpla / 5 db dupla motor
60 kg
420 kg

DispoMat Sztenderd
A család legpraktikusabb tagja a Páternoszter
rendszer, mely 200 kg/tálca teherbírással képes tárolási
lehetőséget biztosítani nagyobb szerszámok, sablonok,
alkatrészek számára. A tárolandó áruk épségét automata
biztonsági kapu szavatolja. A rendszer fokozatos, finom
elindulásra és a polcok kiadó pozícióban történő, precíz
megállására képes. Érintőképernyős, felhasználóbarát
felülettel rendelkezik.

Max. Szélesség x Magasság x Mélység
Feszültség

3300 x 6500 x 1300 / 1500 mm
400 V / 50 Hz

Áramfelvétel

max. 32 A

Vezérlő áram

24 VDC

Üres tömeg

min. 2000 kg

Tálca kivitel

normál / osztott tálca

Tálcák száma

max. 32 db

Tálca mérete

max. 400 x 2500 x 480 mm

Tálcánkénti terhelhetőség (alap)

200 kg

Tálcánkénti terhelhetőség (erős)

500 kg

DispoMat Szekcionált
A család legintelligensebb tagja az új generációs
Páternoszter rendszer. A vízszintes mozgású, lamellás
ajtószerkezettel ellátott berendezés lehetővé teszi a
fakkonként történő nyitást. A tálcán perforált osztásközök
kerülnek kialakításra, így akár egy tálcán belül különböző
jogosultságok
definiálhatóak.
Kézbenyúlás
elleni
védelemmel ellátott. Érintőképernyős, felhasználóbarát
felülettel rendelkezik.

Max. Szélesség x Magasság x Mélység
Feszültség

3300 x 6500 x 1300 / 1500 mm
400 V / 50 Hz

Áramfelvétel

max. 32 A

Vezérlő áram

24 VDC

Üres tömeg

min. 2000 kg

Tálca kivitel

perforált tálca

Tálcák száma

max. 32 db

Tálca mérete

max. 400 x 2500 x 480 mm

Tálcánkénti terhelhetőség (alap)

200 kg

Tálcánkénti terhelhetőség (erős)

500 kg

intelligens eszközkezelő megoldások
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