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Tárolás felsőfokon
– Megérkeztek termékcsaládunk új tagjai!
Lapkaadagolástól a nagy értékű eszközkölcsönzésig
Innováció – hatékonyság – költségcsökkentés – Termékcsaládunk ezen alapelvek
mentén, további tagokkal bővülve új kapukat nyitott meg az eszközadagolás kontrollált
követése érdekében. A tárolást kiterjesztettük apró termékek kezelésére, valamint megoldást kínálunk nagy értékű eszközök kölcsönzésére és azok nyomon követésére.
DISPOMAT Páternoszter a nagyobb termékek raktározá-

StockMAT Lapka egy rugalmasan konfigurálható, sokolda-

sára alkalmas robusztus, mozgó tálcás tárolási megoldás.

lú tároló automata. Lehetőséget teremt:

A berendezés alapterülete az igényekhez optimalizálható, a

• kisméretű, de nagy értékű al-

rendelkezésre álló (csarnok)magasság alapján a tálcaszám

katrészek (pl.: forgácsoló lapka)

meghatározható, ezzel az adott tér helytakarékosan kihasz-

nagy mennyiségű tárolására, té-

nálhatóvá válik. A tároló tálcák standardizált vagy egyedi

gelyekből történő kiadagolással;

méretigény alapján kerülnek legyártásra.

• közepes méretű anyagok (pl.:
munkavédelmi eszközök, gyártá-

Az eddig megszokott egyben, függőlegesen nyíló le-

si eszközök) spirálokból történő

mezajtós kivitel, a pozícióba állí-

adagolására;

tott tálca teljes tartalmához hoz-

• nagyméretű, egyedi anyagok

záférést biztosít. Új termékünk

zárt fiókokban történő tárolására,

előre definiálható pozícióban és

adagolására.

szélességben, vízszintesen nyíló lamellás ajtóval került kialakí-

Az automata hatékonysága szintén tovább növelhető vis�-

tásra, így a tároló tálca további

szavételező funkcióval, mely során az új termékek fel-

rekeszekre

Dolgozói

vétele csak az elhasználódott termékek leadása után lehet-

azonosítást, valamint termék ki-

séges (pl.: központosított hulladékkezelés; az elhasználó-

kérését követően csak az adott

dási/tönkremeneteli módok központi kiértékelése; jobb fo-

szekció tartalmához enged hoz-

gyás-nyomonkövetés).

bontható.

záférést a berendezés.
Termékcsaládunkkal könnyen követhetővé teheti eszközei
Saját fejlesztésű integrált szoftver fogja össze a termékcsa-

fogyását, nyomon követését az adminisztratív terhek növe-

ládot, mely anyagmozgást nyilvántartó funkcióval is

kedése nélkül. Költséget csökkent, munkaerőt szabadít fel,

kiegészült. Az anyagmozgást nem csak egy irányban (ki-

miközben a nap 24 órájában biztonságosan tárol.

vét) rögzíthetjük, hanem visszavételezésre is van lehetőség. Ezzel nagy értékű, többször használatos eszközök automatizált, de felügyelt kiadása és követése biztosított (pl.:
kézi szerszámok). Műszak végén a felhasználó személynek
az eszközt vissza kell helyeznie az eredeti tároló pozícióba,
miközben az adminisztrációt szoftverünk ellátja.
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