
SSI FLEXI SHUTTLE

Smart funktionsmässig variation, lagringsplatser 
med varierbar storlek och maximal modularitet.

ssi-schaefer.com



SSI Flexi Shuttle är en innovativ lösning för 
utrymmesoptimerad lagring av kartonger, brickor 
och kubiska och koniska behållare. Det modulära 
konceptet, som kombinerar skyttlar, lyftar, och ett 
racksystem, gör det möjligt att skräddarsy mycket 
lexibla systemkoncept med utomordentlig användning 
av utrymme och hög teknisk prestanda.  

Tack vare den universella lasthanteringsenheten med 
justerbar bredd kan Flexi Shuttle anpassas för lagring 
med enkelt, dubbelt och multipelt djup för ett brett 
spektrum av lastenheter och dimensioner, även i 
frysanläggningar. 

Unik Rackkonceptet med lagringsplatser vars 
storlek kan justeras dynamiskt. Om du utelämnar 

permanent allokerade x-lagringspositioner underlättar 
racksystemet utrymmesoptimerad beläggning med 
maximal lagringstäthet. Detta kan även uppnås med en 
hög mångfald av lastenheter och ett brett spektrum av 
transportdimensioner. 

Avsevärda prestandaökningar kan uppnås med hjälp 
av den patenterade 3D-MATRIX Solution®. Förutom 
att ha högpresterande lyftar installerade i slutet av 
gångarna, tillåter denna lösning också att ett valfritt 
antal integrerade lyftar installeras på valfria platser i 
gångarna. Det är därför möjligt att kombinera mycket 
dynamiska lösningar med automatiserad lagring, 
bufring och integrerad sekvensering i ett enda system.

SSI FLEXI SHUTTLE
Den skalbara skytteln med en nivå är avsedd att 
användas i mycket dynamiska, automatiserade 
miniload-system med lagringsplatser som kan 
storleksanpassas dynamiskt så att mycket varierande 
transportenheter på upp till 50 kg kan lagras.



SSI Flexi Shuttle

Hastighet upp till 4 m/s

Lastkapacitet upp till 50 kg

Max. Dimension (L x B) 860 x 680 mm (inkl tolerans)

Last enheter Kubiska / koniska behållare, kartonger, brickor

Längd upp till  150 m

Höjd upp till 30 m

Lagring enkel-,dubbel och multidjup

Teknisk Data

•  Skräddarsydda och utbyggbara systemkoncept med utmärkt utnyttjande av utrymme och prestanda 

•  Säker hantering av en mängd olika lastenheter, som var och en kan ha en lastkapacitet på upp till 50 kg 

•  Lagringsplatser med storlek som kan justeras dynamiskt möjliggör lexibilitet och maximal lagringstäthet     
 under hela systemets livslängd 

•  Lämplig för användning i frysanläggningar 

•  Maximering av teknisk prestanda och möjlighet att integrera med 3D-MATRIX Solution® 

•  Den innovativa energiförsörjningen för skytteln använder superkondensatorer för att säkerställa högsta  
 energiefektivitet 

•  Säker och högefektiv kommunikation med Siemens Industrial Wireless LAN (IWLAN)

EN ÖVERBLICK



• Stabilitet:
Såsom varande ett inansiellt oberoende familjeföretag 
är SSI SCHÄFER förbundet till långsiktiga lösningar. Du 
kan lita på att våra experter inns tillgängliga för dig idag, 
imorgon och kommande år.

• Efektivitet:
SSI SCHÄFER:s lösningar är skalbara och kan växa med 
ditt företag. Du kan alltid uppgradera eller Modiiera.

• Kvalitet: 
 Såsom varande en systemspecialist och tillverkare av 
ingående utrustning, kan SSI SCHÄFER leverera skräd-
darsydda, högkvalitativa och kompletta lösningar från en 
enda leverantör, designade speciellt för att uppfylla era 
krav.

• Tillförlitlighet:
Tack vare vårt världsomfattande Kundservice & Support-
nätverk garanterar SSI SCHÄFER en problemfri drift av 
ert system, både under och efter installationen.

• Know-how: 
SSI SCHÄFER:s lösningar är alltid up-to date med den 
senaste teknologiska nivån, och kan enkelt inte greras i 
ett beintligt IT-landskap.

• Internationell närvaro:
Som en global organisation har SSI SCHÄFER lokala 
kontor i hela världen. Med över 70 verksamma ilialer 
talar vårt team av experter ert språk
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