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Intelligens eszközkezelő megoldások
Lapkaadagolástól az alkatrész kölcsönzésig

Hatékonyság – költségcsökkentés – biztonság egy modern tárolórendszer követelményei. termékcsa-
ládunk ezen alapelvek mentén, új tagokkal bővülve, további lehetőségeket nyit az eszközadagolás területén. 
Termékpalettánk a legkülönfélébb területek használati eszközeinek adagolására alkalmas: munkavédelmi esz-
közök, gyártási eszközök, kötőelemek, irodaszerek, szerszámok, sablonok. A berendezéseink elterjedésével 
egyre több vállalkozás gyorsíthatja fel és teheti költséghatékonnyá munkafolyamatait.

StockTerminal egy érintőképernyőn vezérelhető 
raktárkezelő program. A raktáros, amíg kiadja a kért 
terméket, a terminál elvégzi az adminisztrációs fel-
adatokat. 

StockMAT ECO a leggazdaságosabb megoldást 
nyújtja. Alapfelszereltségű, piaci igényekre szabott 
automata. Mechanikus ajtó, he-
gesztett lemezszerkezetek, kulcs-
csal nyitható töltőajtó jellemzi. 
Hattálcás tárolást biztosít kisebb 
termékek számára.

StockMAT a 7 tálcás kivitelben 
is kérhető sokoldalú automa-
ta, mely a munkavédelmi esz-
közöktől a gyártási eszközök 
adagolásáig kiszolgálja a dol-
gozókat. Hatékonysága a visz-
szavételező funkció beépíté-
sével növelhető. Új termék felvétele csak az elhasz-
nált termék visszahelyezését követően lehetséges. 
Az áramszünet okozta kellemetlenségek elkerü-
léséről a szünetmentes tápegység gondoskodik.  
A biztonságot az adagolóajtó felett elhelyezett víz-
szintes ajtóval tudjuk tovább fokozni.

StockMAT Superior egy kombinált funkciókkal ren-
delkező automata. A spirálos, valamint fakkos kiada-

goláson felül lehetővé teszi az apró lapkák tégelyes 
kiszolgálását. 768 db tégely áll rendelkezésre. az el-
használt lapkák visszavételezhetőek.

DISPOMAT Páternoszter a nagyobb termékek tá-
rolására alkalmas robusztus, de egyben helytakaré-
kos tárolási megoldás. Függőleges egyben nyíló vagy 

vízszintes lamellás ajtószerkezet-
tel, mely a fakkonként történő 
nyitást és termékfelvételt teszi 
lehetővé. Egy tálcán belül külön-
böző jogosultságok definiálhatók. 
Osztott tálcás és perforált tálcás 
kivitelben egyaránt. 

Termékcsaládunk lelke a felhasz-
nálóbarát felülettel rendelkező in-
tegrált szoftver, mely lehetővé 
teszi a limitek, megszorítások dol-
gozónként, termékenként vagy 

akár termékcsoportonként történő beállítását; napi, 
heti, havi riportok lekérdezését.

automatánk költséget csökkent, leveszi a vállá-
ról az adminisztratív terheket, munkaerőt sza-
badít fel, visszaveszi az elhasznált termékeket, 
figyelmeztet, ha készlete a minimum szint alá 
esik. Dőljön hátra, és tároljon biztonságosan, 
kényelmesen!


