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Kasten
HOCA-varastoautomaatti
Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Varastoautomaatit-ja-WMS/HOCA/ for the latest information.
Varastoautomaatit ovat tietokoneohjattuja varastointi- ja nimikkeiden HOCA-varastoautomaatti is a product
in the category
siirtojärjestelmiä, jotka parantavat merkittävästi tuotteiden
varastoinnin ja keräilyn tehokkuutta. Varastoautomaatit ovat helposti Varastoautomaatit ja WMS
integroitavissa yrityksen varastonhallintajärjestelmään tai niitä
Tornado-varastoautomaatti
voidaan käyttää myös omina järjestelminään.
Automaattinen varastointijärjestelmä säästää lattiatilaa jopa 70%,
vähentää keräilyvirheitä sekä pienentää keräilyaikaa yli 60%.
Tehokkain tapa hyödyntää varastoautomaattia on
nimikehallintajärjestelmän sisällyttäminen automaattiin. TC2000
nimikehallintaohjelma on kehitetty erityisesti Tornadolle,
Paternosterille ja HOCA:lle ja se voidaan toimittaa vakiona kaikkien
koneidemme mukana.

PaC-Light -ohjainpäivitys
Paternoster-varastoautomaatti
HOCA-varastoautomaatti
Varastonhallintajärjestelmät

Please visit www.kasten.fi to see our other
products.
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Kuvaus

Kasten HOCA-varastoautomaatti on erinomainen valinta suuriin
tiloihin tai mataliin rakennuksiin. Varastoautomaatti toimii
vaakaliikkeellä, sovittaen hyvin yhteen suuret määrät ja kookkaat
tuotteet sekä vähentäen merkittävästi keräilyyn kuluvaa aikaa.
HOCA-varastoautomaatti tuo tuotteet käyttäjälle nopeasti ja
ergonomisesti. Tuottavuutta voidaan tehostaa vielä laajemmin liittämällä
useampi kone yhteen keräilypisteeseen. Tämä tarkoittaa, että keräilijä
voi kerätä yhdestä laitteesta sillä välin kun muut laitteet pyörivät
valmistautuen seuraavaan keräilyyn.
Automaatit voidaan varustaa valo-osoittimilla, jotka helpottavat ja
nopeuttavat ryhmäkeräilyä.

Tuotteet
Hoca-vaakakaruselli sovittaa hyvin yhteen suuret määrät ja
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Referenssejä
Hospital Pharmacy Dresden, Saksa
Grohe AG, Saksa
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kookkaat tuotteet, vähentäen merkittävästi keräilyyn kuluvaa
aikaa.
Tarjoaa optimaalisen horisontaalisen ja vertikaalisen hyödyn.
Mitoitus sallii erikokoistenkin tuotteiden varastoimisen yhteen järjestelmään.
Yksi käyttäjä voi käyttää useampaa laitetta.
Järjestelmä tarjoaa turvallisen tavan varastoida sekä käsitellä tuotteita.
Integrointi varaston logistiikkaympäristön ja yrityksen
varastonhallintajärjestelmän välillä on helppoa.
Järjestelmä takaa nopean ja helpon keräilyn. Keräilyaika voidaan minimoida
vain 15 sekuntiin / rivi.
HOCAon käyttäjäystävällinen ja turvallinen.
Ryhmäkeräily tuottaa huomattavaa tehokkuutta.
Uudelleenvarastointi on helppo automatisoida.

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot
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Horisontaalikaruselli HOCAon helposti liitettävissä tuotannon,
logistiikan ja myynnin tietojärjestelmiin, kuten muutkin Kasten
varastoautomaatit.
Gondoolin leveys 830 tai 1010 mm
Gondoolin syvyydet 508 ja 608 mm
Gondoolin korkeus 1700-3900 mm
Hyllyn kantavuus 100 kg
Hyllyjako 60 ja 120 mm
Gondoolin kantavuus 600 kg
Kokonaiskantavuus max. 40,000 kg
Kokonaisleveys 1700 tai 1900 mm
Kokonaispituus max. 50 m
Korkeus 2150-4350 mm
Sähköliitäntä 230 VAC, 400 VAC
Moottorin teho 1.5 kW, 2.2 kW
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