LOGIMAT®
VARASTOAUTOMAATIN
LISÄVARUSTEET
Dynaaminen ratkaisu varastointiin ja keräilyyn.
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LISÄVARUSTEET

LOGIBAR
kuittauslistakäyttöaukon alla
tehostaa keräilyä

LOGICIRCLE
12–48 kuukauden
lisätakuu

LOGIDRAWER
Käyttöaukon alapuolella oleva lisävetolaatikko alkaen alustan
leveydestä 2 400 mm

LOGIDRIVER
Standardisoitu
PLC-käyttöliittymä,
jonka avulla voidaan
muodostaa yhteys
varastonhallintajärjestelmään

LOGIDUAL
Varastoalustojen
pikavaihto käyttöaukossa

LOGIGATE
Suojaa varastoituja
nimikkeitä luvattomalta käytöltä ja
likaantumiselta

LOGILIGHT
Lisävalo kuilussa ja
ohjauskaapissa

LOGIPOINTER
Varastointipaikan
osoitus laserosoittimella

LOGIPOWER
Käyttölaite, joka
lisää siirtonopeutta
keräilyn tehostamiseksi

LOGIHEAVY
Apulaite raskaita
alustakuormia
varten

LOGIPULL
Manuaalinen,
helppokäyttöinen
ulosvetopöytä

LOGISPARE
Tarpeisiin mukautetut varaosakokonaisuudet

LOGISPEED
Jokaisen alustan
yksilöllinen nopeudensäätö varastoitujen nimikkeiden
kuljetusta varten

LOGISTAINLESS
Käyttöaukon paneelit
ruostumattomasta ja
korroosionkestävästä
kromiteräksestä

LOGITILT
Alustan kallistusmekanismi, joka tekee
käytöstä ergonomisempaa

2 TUUMAN
KOSKETUSPANEELI
Selkeärakenteinen
kosketuspinta, joka
lisää käyttömukavuutta

17 TUUMAN
KOSKETUSPAN
Laaja, selkeärakenteinen kosketuspinta,
joka lisää käyttömukavuutta

LOGIWORK
käyttäjän mukaan
säädettävä käsittelykorkeus, joka lisää
ergonomisuutta

LOGIREMOTE
Etäkäyttö

LOGIESD
Alustan jatkuva
maadoitus estää
sähköstaattisen
varauksen muodostumisen

LOGIFIRE
Palohälytyksen
tapahtuessa sillä
hetkellä siirrettävä tilaus tehdään
valmiiksi ja hissi siirtyy
alimpaan asentoon

Kaikki varastoautomaatin lisävarusteet ovat saatavilla erikseen.
Näin voidaan koniguroida haluttu LOGIMAT-järjestelmä
ja koota se joustavasti tarpeiden mukaiseksi.

KUUSI SYYTÄ VALITA
SSI SCHÄFER
Turvallisuus:
Koska SSI SCHÄFER on taloudellisesti riippumaton perheyritys, se on sitoutunut pitkäkestoisiin ratkaisuihin. Voit
luottaa siihen, että palvelemme sinua vuosienkin päästä.

Luotettavuus:
Kansainvälisen asiakaspalvelu ja -tukiverkostonsa
ansiosta SSI SCHÄFER pystyy takaamaan järjestelmän virheettömän toiminnan kestävällä tavalla.

Tehokkuus:
Ratkaisumme ovat mukautettavia ja kasvavat asiakkaan
tarpeiden mukaan. SSI SCHÄFER -ratkaisu on sijoitus
tulevaa varten.

Osaaminen:
Ratkaisumme ovat viimeisimpien teknisten vaatimusten mukaisia ja nykyaikaisia, ja ne on helppo
integroida olemassa oleviin IT-järjestelmiin.

Laatu:
SSI SCHÄFER on automaatiojärjestelmien asiantuntija, joten
voimme tarjota asiakkaillemme itse tuottamiamme, yhden
tahon kehittämiä ratkaisuja. Näin voit olla varma siitä, että
saat tarpeisiisi täydellisesti sopivan ja laadukkaan ratkaisun.

Kansainvälisyys:
SSI SCHÄFER toimii kansainvälisellä tasolla,
joten asiakkaat eri puolilla maailmaa voivat ottaa
yhteyden omalla alueellaan toimivaan yksikköön
omalla kielellään.
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