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LOGIMAT® 
VERTIKĀLAIS
LIFTS
Dinamisks risinājums sīkpreču uzglabāšanai 

un pasūtījumu komplektēšanai.

ssi-schaefer.com
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LOGIMAT:  
VIENOTS RISINĀJUMS PREČU 
UZGLABĀŠANAI UN ATLASEI

3

 
 

 Ļoti ērtā veidā nodrošina darbību pēc principa 
"prece pie cilvēka"
Kompaktais dizains  sniedz priekšrocības attiecībā 
uz resursu ekonomiju un vidi
Par vairāk nekā 70% samazina pārvietošanās laiku

 

 

 

 

ĪSUMĀ: PAR LOGIMAT VERTIKĀLO LIFTU

LOGIMAT ar tā neskaitāmajām standarta funkcijām un papildus iespējām 
ne tikai ievērojami efektivizē procesus, bet arī nodrošina ergonomisku un 
drošu darbību noliktavās. LOGIMAT izceļas ar tā daudzpusīgajām 
lietošanas iespējām, - tas var darboties neatkarīgi vai kā modulis tikt 
integrēts esošās automatizētajās noliktavu iekārtās.

Salīdzinot ar statiskajiem risinājumiem, LOGIMAT aizņem 
līdz pat 90% mazāk vietas noliktavā
Automatizētie procesi un ergonomiskais dizains palielina 
veiktspēju par vairāk nekā 20%
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LOGIMAT standarta konfigurācijā nodrošina 
neskaitāmas bāzes funkcijas un kalpo kā augstvērtīga 
sistēma preču uzglabāšanai un pasūtījumu 
komplektēšanai.

Pateicoties sistēmas īpašajam konceptam, LOGIMAT var tikt 
precīzi pielāgots klienta individuālajām prasībām. SSI SCHAEFER 

sniedz iespēju bāzes modeli papildināt ar vairākām papildus 

funkcijām, kas nodrošina vēl labāku sistēmas ergonomiku, 
veiktspēju un pielāgojamību.

PRIEKŠROCĪBAS

LOGIMAT ir pilnvērtīgs un uzticams
risinājums Jūsu noliktavai
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 Ar standarta komponentēm modulējama konstrukcija
Sistēmai ir zemas uzturēšanas izmaksas, pateicoties 
augstas kvalitātes komponentēm un robustajam 
dizainam
Vairākas piedziņas alternatīvas dažādām uzglabāšanas 
prasībām
Zobstieņa piedziņa ar automātisko eļļošanu

  

 

Robusts

 Uzglabāšanas vietas identifikācija ar lāzerstara palīdzību – 
LogiPointer
Iebūvētā gaismas barjera LogiBar apstiprina preču saņemšanu un 
palielina atlasīšanas procesa efektivitāti
Vienam LOGIMAT iespējami līdz četriem darba atvērumiem 
standarta konfigurācijā
Darba atvēruma augstumu iespējams pielāgot darbinieka 
augumam

 

 

Ergonomisks

 Maksimāli izmantojams pieejamais augstums
Vizuāli uztverams, pārskatāms vadības panelis
Ērta uzglabāto preču pārkārtošana un pārvietošana
Izteikti blīva krājumu uzglabāšana, izmantojot fiksētu 
produkcijas augstuma stratēģiju
Elastīga krājumu uzglabāšana, izmantojot inteliģento 
augstuma optimizēšanas (IHO) iespēju
Preču paliktņu pārvietošanas solis 25 mm

 

 

  

 

Kompakts

 Automatizētā uzglabāto preču monitorēšana nodrošina to, ka 
preces tiek uzglabātas savam svaram un izmēram atbilstošā 
vietā gan vertikālā, gan horizontālā līmenī
Droša produkcijas aprite un apkalpošana, pateicoties iekārtas 
drošības sistēmai
Iepriekš definētas operatoru piekļuves tiesības uzglabāšanas 
vietām un atsevišķām funkcijām
Aprīkots ar programmējamu loģikas kontrolieri (PLC)

 

 

  

 

Drošs

 LogiTilt pacelšanas mehānisms nodrošina preču ergono-
misku izgūšanu un samazina aizsniedzamo dziļumu
Skārienjutīgs lietotāja interfeiss ar intuitīvu navigāciju

 

 

 

 

 

EKSKLUZĪVI NO SSI SCHAEFER

LMB sērijas konteineri efektīvai krājumu izvietošanai, 
maksimāli izmantojot pieejamo uzglabāšanas platību
Inovatīvs preču paliktņu dizains, speciāli izstrādāts, lai 
optimizētu izmantojamo vietu un svaru
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Izmantojamā paliktņa izmēri 
(mm)

A platums   )mm(
t.sk. apdares panelis

B dziļums   )mm(
t.sk. apdares panelis

1,825 x 625 2,370 2,712

1,825 x 815 2,370 3,092

2,025 x 625 2,570 2,712

2,025 x 815 2,570 3,092

2,425 x 625 2,970 2,712

2,425 x 815 2,970 3,092

2,825 x 625 3,370 2,712

2,825 x 815 3,370 3,092

3,025 x 625 3,570 2,712

3,025 x 815 3,570 3,092

3,225 x 625 3,770 2,712

3,225 x 815 3,770 3,092

3,625 x 625 4,170 2,712

3,625 x 815 4,170 3,092

4,025 x 625 4,570 2,712

4,025 x 815 4,570 3,092

Standarta krāsas paneļiem

  :smutsgua sialāminiM

2,450 mm

Maksimālais augstums:
līdz 23,850 mm
ar soli 100 mm

Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma. Pievērsiet uzmanību, ka izvēlētā krāsa dabā var atšķirties no atspoguļojuma uz monitora vai izdrukām.

C atvēruma augstums:
1,950 mm (atkarībā no
līmeņiem)
Paliktņa kravnesība: 
līdz 700 kg

Iekārtas kravnesība:
līdz 60 tonnām 
standarta versijā 
(palielināta kravnesība 
pieejama pēc 
pieprasījuma)

 

 

 

B

A

C

RAL 5014 (Baložu zila) RAL 9010 (Tīri balta) RAL 7024 (Grafīta pelēka) RAL 7035 (Gaiši pelēka)

INDIVIDUĀLAS IESP ĒJAS 
STANDARTA MODELĪ

LOGIMAT piedāvā plašu standarta izmēru 

izvēli individuāliem pielāgojumiem

Tehniskie parametri



LMB sērija - ar starpsienu palīdzību individuāli konfigurējami konteineri

OPTIMĀLI IZMANTOTA
VIETA NOLIKTAVĀ

Standarta preču paliktņus pēc klienta vajadzībām iespējams papildināt ar plastmasas kastēm no 
mūsu plašā piedāvājuma.  Daži no piemēriem attēloti zemāk: 

80 CM

 

Paliktnis ar rāmi un pamatni Paliktnis ar pielāgojamu
augstumu ik pēc 25 mm

Multifunkcionāls organizators
– LMB sērijas konteineri

Uzglabāšana nodalījumos
– klasiskā konteineru
sērija EUROFIX (EF)

Paliktņi ar metāla dalītājiem

LMB konteineri ir optimāls risinājums preču šķirošanai izvietojumā
līdz 800 mm, kam ar  starpsienu palīdzību iespējams izveidot vēl
papildus nodalījumus.

25mm
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SSI SCHAEFER plašā klāstā piedāvā piederumus 
preču šķirošanai
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NEIEROBEŽOTAS IESPĒJAS

LOGIMAT darba atvērumu ierīko noliktavas "galvenajā stāvā", attiecīgi moduļa pārējo korpusu var izvietot
no pagrabstāva grīdas līdz pat griestiem.

LOGIMAT ir nākotnei drošs

loģistikas risinājums šodienā



Vēl lielāka efektivitāte kombinācijā ar konveijeru sistēmām

Pateicoties kompaktajam dizainam, LOGIMAT iespējams 
izvietot jebkurā vietā, un tas spēj nodrošināt praktiski 
jebkādas klientu vajadzības. Sistēma ir pielāgojama 
dažādām noliktavām -  ar uzglabāšanu un izgūšanu dalītās 
zonās, pretējās pusēs, stāvu vai vairākus augstāk, starp 
stāviem vai pagrabā.  

Lai savienotu atsevišķas noliktavas zonas, var izmantot vairākus LOGIMAT

liftus.
 

SSI SCHAEFER priekšrocības:   
Augsta produktivitāte, uzticamas tehnoloģijas, 
daudzveidīgs pielietojums un viss nepieciešamais 
projekta īstenošanai no viena piegādātāja.
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Viedā instalācija
Ja nepieciešams, LOGIMAT var tikt izvietots arī pie ēkas 
ārējās fasādes. Šāda veida instalācija ļauj ietaupīt uz 
būvniecības izmaksu rēķina, jo šajā gadījumā nepieciešams 
izveidot tikai atvērumu esošajā sienā, nevis jāveic investīcijas 
noliktavas paplašināšanā. Bez tam LOGIMAT ļauj individuāli 
plānot sistēmas augstumu.  

LOGIMAT integrēšana konveijeru sistēmās ļauj efektīvā veidā 
organizēt materiālu plūsmu esošajā noliktavā. Konveijeru 
sistēma savieno atsevišķas noliktavas zonas vai darba vietas. 
Šādā veidā  tiek nodrošināts, ka darbinieki ar LOGIMAT 
palīdzību fokusējas uz preču atlasīšanu.

 

Neierobežotas uzstādīšanas iespējas 

 

 



Tādā veidā katrs projekts  ar vienkāršu atjauninājumu palīdzību 

tiek nodrošināts ar efektīvu un uzticamu risinājumu atbilstoši 
jūsu biznesa individuālajām loģistikas prasībām. Pielāgojumus 
veikt ir viegli un ērti, izmantojot lietotājam draudzīgo, intuitīvi 
būvēto skārienjutīgā ekrāna interfeisu.

WAMAS LOGIMAT

ERP / WMS

Driver

Orderhandling
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LOGIMAT vertikālā lifta modulis ir aprīkots ar standarta 
programmējamo loģikas kontrolieri (PLC). Lai savienotu klienta 
noliktavas vadības sistēmu (WMS) vai resursu vadības sistēmu 
(ERP) ar vertikālā lifta moduli, pastāv iespēja izvēlēties starp 
dažādiem interfeisiem jeb saskarnēm un mūsu patentēto 
programmnodrošinājumu WAMAS® LOGIMAT.

 Racionāli noliktavas procesi (preču atlasīšana un 
krājumu papildināšana)
Uzdevumu veikšanai nepieciešams īsāks laika periods
Vienkārša integrācija esošajos procesos

 

 

 

JŪSU IEGUVUMI

No vienkārša pielietojuma 
līdz kompleksai noliktavas vadībai

 

 

 

 

VADĪBA & PROGRAMMATŪRA

Kļūdu skaita samazināšana
Mērogojamība
Intuitīvs interfeiss ar skārienjutīgu ekrānu



LogiDriver interfeiss ir balstīts uz TCP/IP protokola bāzes. 
Mūsu speciālisti var nodrošināt jūs ar precīzu tā aprakstu.

LOGIMAT standarta komplektācijā ir aprīkots ar programmē-
jamu loģikas kontrolieri (PLC), ko var uzskatīt par pirmo soli 
pretim IT pārvaldītai noliktavas sistēmai, kas tiek operatīvi 
vadīta ar grafiska interfeisa palīdzību.

Iekārtas darbības atspoguļojums. Funkcijas ir intuitīvi uztveramas ar ikonu
palīdzību, neatkarīgi no valodas.

Standarta PLC ar frekvenču kontrolieriem nodrošina 
stabilu iekārtas piedziņas mehānismu darbību, uzrauga 
uzglabātās preces un nodrošina uzticamu darbību līdz 
pat četriem darba atvērumiem vienam vertikālā lifta 
modulim.
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INTEGRĒTA STANDARTA VADĪBAS FUNKCIJA

 Preču paliktņu izsaukšana un atgriešana
Produkcijas fiksētā augstuma uzglabāšanas 
stratēģija
Inteliģentā augstuma optimizēšana (IHO)
Lifta šahtas monitorings

 

 

 

 

 

 

 

ĪSUMĀ: PAMATA FUNKCIJAS

IT atbalsts organizācijai, 
kontrolei un drošībai

Kontrolējiet LOGIMAT ar savu programmatūru

Ar LogiDriver interfeisa palīdzību LOGIMAT preču paliktņi var 
tikt kontrolēti, izmantojot jau esošo klienta programmatūru. 

Staru sensori drošībai
Iekārtas un preču paliktņu noslodzes vizualizācija
Darbību reģistrēšana un monitorings
Lietotāju vadība
Slodzes, izlieces, pārkares u.c. parametru uzraudzība



WAMAS LOGIMAT ir balstīta uz 
SSI SCHAEFER izstrādāto nolikta-

vas vadības programmu WAMAS®. Programma vienkār-
šā un ērtā veidā piedāvā iepazīties ar profesionālām 
noliktavas vadības sistēmām.

Programmatūras risinājums krājumu vadībai 

darbā ar vienu vai vairākiem vertikālo liftu moduļiem.

WAMAS LOGIMAT
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WAMAS® LOGIMAT

 

WAMAS LOGIMAT var paplašināt  ar šādiem
spraudņiem (plug-ins): 

 Papildus drošība: nosakot tiesības atsevišķiem 
lietotājiem vai lietotāju grupām, var kontrolēt pieeju 
atsevišķām uzglabāšanas vietām/preču paliktņiem un 
krājumiem
Svara kontrole: preču paliktņu noslodzes vizualizācija
Ātruma regulācija: atkarībā no uzglabās produkcijas 
pielāgojami lifta ātrumi

 

 

 

Piezīme: dažām funkcijām nepieciešami atbilstoši papildinājumi.

 Lietotāju vadība
Krājumu vadība
Krājumu vizualizācija
Vienkāršota krājumu adrešu vadība pēc drag& 
drop principa  
Svītrkodu skaneru un etiķešu printeru integrēšana
Preču partiju vadība

 

 

  

 

 

 Preču derīguma termiņu vadība
Uzglabāšanas stratēģijas (t.sk. FIFO, LIFO)
Uzskaites funkcija
Statistika un inventarizācijas atskaites
Pick-by-Light atlasīšana ar gaismas staru
Put-to-Light izvietošana ar gaismas staru
Pasūtījumu apstrādes vadība

 

 

 

 

 

 

ĪSUMĀ: FUNKCIONALITĀTE



WAMAS LOGIMAT

ERP / WMS

Orderhandling

13

Programmatūras risinājums savienojumam

ar ERP/WMS sistēmu
 

Pasūtījumu apstrādes funkcija ir ideāls risinājums loģistikas

procesu automatizēšanai.

Priekšrocība: krājumu atlikumi un pasūtījumi tiek 
automātiski sinhronizēti un saglabāti ERP/ WMS sistēmā un 
WAMAS LOGIMAT.

Savienojums ar ERP/WMS sistēmu tiek izveidots ar 
pielāgojama interfeisa palīdzību.
 

Pasūtījumu apstrādes iespējas var paplašināt ar
šādiem spraudņiem (plug-ins):
 LogiLight: darba atvērums automātiski tiek 
izgaismots
Prioritārie darba atvērumi: lietojot vairākus 
atvērumus, tie var tikt aktivizēti prioritārā secībā 
atkarībā no pasūtījumu apstrādes procesa

 

 

 

Piezīme: dažām funkcijām nepieciešami atbilstoši papildinājumi.

PASŪTĪJUMU APSTRĀDES FUNKCIJA

 Pasūtījumu apstrādes vadību
Preču uzglabāšanu, atlasi un inventarizāciju
Vienkāršu savienojumu ar ERP/WMS sistēmām
Paralēlu preču atlasīšanu no vairākiem LOGIMAT 
vienlaicīgi
Paralēlu vairāku pasūtījumu komplektēšanu
Pasūtījumu apstrādi prioritārā secībā
Dinamisku pasūtījumu komplektēšanas zonu

 

  

 

 

 

 

PASŪTĪJUMU APSTRĀDES FUNKCIJA
PAPILDUS NODROŠINA:



Izvēloties SSI SCHAEFER, jūs varat droši paļauties arī uz mūsu spēcīgo servisa komandu, kas ļāvusi 
mums kļūt par tirgus līderiem. Mēs piedavājam nozarē unikālus pakalpojumus un sniedzam tos ar 
pārliecību, jo visu objektu apsekošanas un apkopes veic mūsu pieredzējušie uzņēmuma servisa 
tehniķi.

Pateicoties robustajam dizainam un augstas kvalitātes komponentēm, LOGIMAT neprasa īpašu 
apkopi. Līdz ar klienta specifiskajām vajadzībām pielāgotiem servisa pakalpojumiem un inovatīvo 
rezerves daļu konceptu, mūsu globālā Klientu servisa&atbalsta komanda nodrošina optimālu sistēmas 
pieejamību, maksimāli uzticamu tās darbību un pilnībā apmierina klientu vēlmes.

 Kļūdu diagnosticēšana objektā
Profilaktiskā apkope
Pastāvīga sistēmas uzraudzība
Regulāras inspekcijas un drošības pārbaudes
Rezerves daļu nodrošinājums
Dokumentācija
Personāla apmācības un sertifikācija
Individuālu paplašinājumu un modernizācijas iespējas

 

 

 

 

 

 

MŪSU PAKALPOJUMI
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SERVISS & APKOPE

Esiet droši, ka sistēma strādā nevainojami
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Kompānija neuzņemas atbildību par drukas kļūdām.

SEŠI IEMESLI, LAI IZVĒLĒTOS 
SSI SCHAEFER:
  Stabilitāte:

SSI SCHAEFER kā finansiāli neatkarīgs ģimenes 

uzņēmums ir vērsts uz ilgtermiņa risinājumiem.  Varat 

būt droši, ka mūsu ekspertu komanda būs Jums 

pieejama ne tikai šodien, bet arī rīt, parīt un pēc 

daudziem gadiem.  

Efektivitāte: 

SSI SCHAEFER risinājumi ir mērogojami un spējīgi augt 

līdzi Jūsu biznesam, jo ir vienmēr pārveidojami un 

paplašināmi.

Kvalitāte:

SSI SCHAEFER ir sistēmu speciālists un oriģinālā 

aprīkojuma ražotājs, tāpēc mēs kā viens piegādātājs 

varam Jums piedāvāt augstas kvalitātes risinājumus, kas 

individuāli izstrādāti, lai atbilstu tieši Jūsu specifiskajām 

vajadzībām.

© SSI SCHÄFER 
Drukāts Eiropā.

ssi-schaefer.com

 Uzticamība: 

Pateicoties Klientu apkalpošanas & atbalsta tīklam, 

kas darbojas pasaules mērogā, SSI SCHAEFER 

nodrošina stabilu Jūsu sistēmu darbību gan 

uzstādīšanas laikā, gan pēc tās.

Zināšanas: 

SSI SCHAEFER risinājumi vienmēr ir mūsdienīgi, 

atbilstoši jaunākajiem tehnoloģiju standartiem un 

viegli integrējami esošajās (IT) sistēmās.

Starptautiskā pārstāvniecība: 

SSI SCHAEFER ir globāla kompānija. Ar vairāk nekā 

70 pārstāvniecībām visā pasaulē mēs spējam 

nodrošināt, ka mūsu komandas eksperti būs Jums 

vienmēr pieejami un runās Jūsu valodā.


