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Megoldások raklapokhoz

Önhordó 
raktárépület

Az állványrendszer 
számításakor nemcsak 
az áruk és a 
kezelőberendezések 
terhelését, hanem a külső 
hatásokat (hó, szél, 
földrengés) is figyelembe 
kell venni.
A raktárt úgy tervezik, 
hogy a burkolófalakat és 
a tetőket megtámasztva 
valódi épületté váljon.

Rakományszállító
pályarendszer

AS/RS 
raklapokhoz

Többmélységű 
AS/RS

A raklapok automata 
tárolóit rakodódaruk 
szolgálják ki, a rendszer 
igényeitől függően egy- 
vagy két emelőoszlopos 
kialakítással.
A rakodódaruk 
teleszkópos villákkal 
vannak felszerelve az 
egy- vagy kétszintes 
mélységű állványok be- 
és kirakodási 
műveleteihez.

A rendszer a 
rakományegységek 
önállóan történő ki- és 
betárolására shuttle-t 
(raklapszállító) használ.
Így minden szinten több 
raklapot lehet tárolni a 
mélységet kihasználva, így 
optimalizálva az összes 
rendelkezésre álló 
raktározási helyet.

A Fast Ring egy olyan szállítópálya, 
amelyet egy AS/RS rendszerre 
telepítenek, és amely nagyobb 
rugalmasságot és sebességet tesz 
lehetővé a rakodódaruk és a külső 
rendszerek között.

Pallet Shuttle Flexy
A lítium akkumulátorral működő, 
több mélységű tárolórendszer 
ideális megoldás a nagy 
mennyiségű raklapok tételenkénti 
tárolásának kezelésére.



Megoldások dobozok és 
ömlesztett termékek számára Szolgáltatások és szoftverek

Ügyfélszolgálat
Az igényekhez igazodó támogatás 
és segítségnyújtás.

Pótalkatrészek
Előre meghatározott készletek az 
azonnali beavatkozáshoz.

Konzultáció és tervezés

Az előzetes elemzéstől a 

leghatékonyabb megoldásig.

Training
Képzés a rendszerekhez, hogy maximali-
záljuk a bennük rejlő lehetőségeket.

Raktárkezelő rendszer
A Ferretto Group által kifejlesztett raktárkezelő szoftver teljes mértékben 
integrálható a vállalatirányítási rendszerekkel.

Karbantartás
Megelőző és javító tevékenységek 
és szoftverfrissítések.

Átalakítás
Növelje a raktár hatékonyságát és 
megbízhatóságát.

Telepítés - helyszíni irányítás 

Maximális hatékonyság az összes 

szerelési fázis koordinálása során.

Távsegítség
Távoli kapcsolat és monitorozás a 
távoli beavatkozásokhoz.

Helpdesk
Hardver és szoftver helpdesk 
szolgáltatás.

Projekt-támogatás

Ügyféltámogatás minden 

fázisban.

AS/RS
Dobozokhoz

Speciális
AS/RS

A Miniload rakodódarukat 
nagy sebesség jellemzi, hogy 
alacsony ki- és betárolási időt 
és dinamikus teljesítményt 
biztosítsanak. Fel vannak 
szerelve komissiózó 
eszközökkel is, amelyek a 
rakományegységek 
jellemzőitől és a kezelési 
követelményektől függően 
változnak.

Ezek speciális 
rakodódarukkal ellátott AS/
RS rendszerek, a kezelendő 
rakományegységektől 
függően alakíthatóak ki, 
mint például tekercsek, 
hosszú áruk, csomagok, 
falemezek stb.
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