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LAGERAUTOMAT
TILVALG
Den dynamiske løsning til opbevaring
og plukning af smådele
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TILVALG
Alle tilvalg i pakkerne kan bestilles enkeltvis. Dette giver dig mulighed
for at sammensætte lagerautomaten lige nøjagtigt efter dine ønsker –
og leksibelt at kunne tilpasse den efter dine behov.

LOGIBAR
Gennemgående
lysgitter under
betjeningsåbningen
for hurtig bekræftelse
og optimering af
plukkehastigheden

LOGICIRCLE
Garantiforlængelse
med yderligere 12 –
48 måneder

LOGIDRAWER
Ekstra skuffe under
betjeningsåbningen,
tilgængelig fra
skuffebredde
på 2400 mm

LOGIDRIVER
Standardiseret PLCbrugergrænselade
for tilslutning til eget
lagerstyringssystem

LOGIDUAL
Klargøring af to
skuffeniveauer per
betjeningsåbning

LOGIGATE
Beskytter varerne i
lagerautomaten mod
uautoriseret adgang
og snavs

LOGILIGHT
Servicebelysning
i skakt og
kontrolkabinet

LOGIPOINTER
Optisk indikation af
lagerpositionen med
en laserpointer

LOGIPOWER
Motor med forhøjet
transporthastighed
for at reducere
tilgangstiden under
plukning

LOGIHEAVY
Motor for øget
skuffebelastning

LOGIPULL
Manuelt udvidet
skuffeudtræk

LOGISPARE
Reservedelspakke
tilpasset dine behov

LOGISPEED
Tilpasning af kørselshastigheden på hver
enkelt skuffe sikrer
skånsom transport af
skrøbelige varer

LOGISTAINLESS
Langtidsholdbar
korrosions- og ridsemodstandsdygtig
kromstål-beklædning
af betjeningsåbningen

LOGITILT
Vippemekanisme,
som sikrer ergonomisk betjening

12” TOUCHSKÆRM
Overskuelig og
let betjenelig
touchskærm ved
siden af betjeningsåbningen

17” TOUCHSKÆRM
Stor, overskuelig
og let betjenelig
touchskærm i
betjeningsåbningen

LOGIWORK
Højdejustering på betjeningsåbningen der
tilpasses den enkelte
medarbejder for at
sikre en ergonomisk
korrekt arbejdshøjde

LOGIREMOTE
Fjernadgang for at
øge tilgængeligheden

LOGIESD
Konstant jordforbindelse af skuffen for at
undgå aladning af
statisk elektricitet

LOGIFIRE
I tilfælde af brand vil
den igangværende
kommando blive
færdiggjort og elevatoren vil køre til den
nederste position

SEKS GRUNDE TIL AT
VÆLGE SSI SCHÄFER:
Sikkerhed:
Som en finansielt uafhængig familievirksomhed har vi
forpligtet os til langvarige løsninger – du kan derfor trygt
stole på, at vi er der for dig - både i morgen og i årene,
der kommer.

Pålidelighed:
Vores verdensomspændende kundeservice
og -support garanterer en pålidelig drift af
dine installationer.

Økonomi:
Vores løsninger er skalérbare og vokser med dine behov.
En investering i SSI SCHÄFER er derfor en investering
i fremtiden.

Knowhow:
Vi udvikler løbende vores knowhow inden for
den teknologiske udvikling for at kunne garantere,
at vores løsninger gnidningsfrit kan integreres i
dine eksisterende (IT-)landskaber

Kvalitet:
Som systemspecialist leverer vi skræddersyede løsninger
fra vores egen produktion. Dette garanterer dig en høj
kvalitet og et perfekt sammenspil.

International:
Som en global virksomhed er vi lokalt til stede for
vores kunder over hele verden, og vi taler
deres sprog.
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