Sajtóközlemény
Nehéz cikkek könnyű tárolása
Az integrált daru megkönnyíti a nehéz áruk betárolását a raktárrendszerbe

Budaörs, 2014.04.25. A nehéz vagy nagyméretű cikkek betárolása gyakran időigényes és külön
berendezés szükséges hozzá. A Kardex Remstar új megoldása a Shuttle XP 1000 típusú készülék,
amely beépített függődaruval van felszerelve. Az integrált daru nagyobb hatékonyságot és
ergonómiát eredményez a gyártás és a karbantartás területén.

Legyen szó akár motorokról, járműajtókról, nagyméretű szelepekről vagy szerszámgépekről – a nehéz
vagy nagyméretű cikkek gyors hozzáférhetősége növeli a termelékenységét a gyártás területén,
illetve a hatékonyságot a karbantartás terén. A Kardex Remstar intralogisztikai szolgáltatóként az új
Shuttle XP 1000 rendszerrel speciálisan ezekre az alkalmazási területekre kínál helytakarékos
megoldást a gyárilag felszerelt függődaruval. A daruval a nehéz alkatrészek betárolása és hibamentes
hozzáférése ergonomikusan, biztonságosan és gyorsan végezhető. A daruval az alkatrészek
közvetlenül a Shuttle XP 1000 rendszer tálcáira helyezhetők. A daru elektromos hajtású, és a Shuttle
XP 1000 készülék teherbíró profiljaihoz van rögzítve. A daru a kitárolt tálca elé is kihúzható, így a
nehéz áruk a földről vagy raklapról is felemelhetők.

Nincs több várakozási idő
A raktárrendszerbe integrált függődaru – a csarnokdaruval ellentétben – mindig rendelkezésre áll.
Ennek köszönhetően a raktári és a gyártási személyzetnek nem kell többé várakoznia, valamint
szükségtelenné válik a kiegészítő berendezések fenntartása a szükséges alkatrészek be- és
kitárolásához.

Piacorientált megoldás
A Kardex Remstar új, integrált daruval felszerelt Shuttle XP 1000 raktárrendszere egyedülálló a
piacon. A megoldással az intralogisztikai szolgáltató speciálisan a gépgyártás, a járműipar, az olaj- és
gázipar, valamint a karbantartási részlegek követelményeit szolgálja ki. A raktárberendezés kompakt
kialakításának köszönhetően akár 80 százalékkal is csökkenhet a raktározáshoz szükséges alapterület.
A felszabaduló alapterület a gyártás bővítésére használható fel.
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Rugalmas raktárrendszer
A gyártásban bekövetkező gyakori változások az üzemen belüli anyagáramlások optimalizálását teszik
szükségessé és egyben versenytényezővé. Az integrált daruval felszerelt, új Shuttle XP 1000 rendszer
optimálisan igazodik a gyártás egyre rugalmasabb kialakításához. A gyártásban bekövetkező
változások esetén a raktárlift nagyobb ráfordítások nélkül átköltöztethető. A berendezés nem igényel
speciális alapozást.

Kardex Remstar
A Kardex Remstar automatizált raktározási és anyaggazdálkodási rendszereket fejleszt, gyárt és értékesít. A cég
egyik vezető szolgáltatója a liftes rendszerű automatáknak, a páternosztereknek, raktárkezelő szoftvereknek,
továbbá a kapcsolódó szervizszolgáltatásoknak. A Kardex Remstar megoldásai minden iparágban lévő
ügyfélnek magas színvonalú termékeket és szolgáltatásokat kínálnak, melyekkel helyet, időt és pénzt takaríthat
meg. A Kardex Remstar ügyfelei számos iparágban megtalálhatóak úgy, mint az autóipar, az elektronika, a
vegyipar /gyógyszeripar, raktározás/elosztás, a gépipar, az egészségügyi ellátás és még sok más.

A Kardex Remstar két gyárral rendelkezik, mindkettő Németországban található (Bellheimban és
Neuburgban). Az utóbbi évtizedekben a vállalat sikeresen telepített körülbelül 140,000 dinamikus
raktárrendszert világszerte. Értékesítési hálózatával és üzleti partnereivel a Kardex Remstar több mint 30
országban van aktívan jelen, és 1200 embert foglalkoztat.
Vállalatunkról további információt az alábbi honlapon talál: www.kardex-remstar.com
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