
Lockcell Plus Dikey Döner Depolama Sistemi, depolamak istediğiniz ürünleri hızlı, güvenli ve hasarsız bir şekilde depolamanızı ve 
tekrardan ulaşmanızı sağlar. Sistemin işleyişi PLC ile kontrolü sağlanmaktadır. Ürünlerin depolanması ve alınması dikey zincirli 
döngüler üzerine monte edilmiş ve raf adı verilen hareketli taşıyıcılar ile sağlanır. Raflara en kısa yoldan dönerek ulaşılır. Bu sistem 
sizlere minimum taban alanında maksimum depolama imkânı sunar.

Bu sayede hem verimli bir şekilde çalışmış olur hem de insan gücünden tasarruf sağlarsınız. Lockcell Plus’ın ergonomik tasarımı 
sayesinde operatör sağlığı ön planda tutulmuştur.

Lockcell Plus birçok farklı depolama sistemi uygulamasının bir parçası olabilir. Lockcell Talas yazılımı sayesinde birçok depolama 
makineleri ile entegre olarak çalışabilir. 

Ürünlere erişim açısından 4 Tip kapak (manuel veya otomatik tek kapak ,manuel veya otomatik çoklu kapak) seçeneği sayesinde 
işinize ve ürününüze göre doğru sistemi seçme imkanı sağlar. Kaplandığı alan/ Taşıma kapasitesi olarak çok ideal depolama 
sistemleridir. 

Ürünleriniz Kontrol Altında
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LOCKCELL PLUS GENEL ÖZELLİKLER
• Geleneksel raflara göre % 80'e kadar alan tasarrufu.                     
• Verimsizliklerin% 70'e kadar azaltılması.                             
• Yetkilendirme sayesinde yüksek güvenlik.                      
• İstihdam edilen kaynakların azaltılması.                       
•,İşgal edilen zemin ve depolama kapasiteleri arasındaki 
  daha iyi oran (ağırlık ve hacim bakımından). 
• Yaralanma risklerinin ve dolayısıyla ilgili maliyetlerin sıfırlanması.                         
• Yatırım maliyetinin hızlı geri ödenme süresi.             
• Temiz ve korunaklı ortam.                         
• 4 Tip kapak (manuel veya otomatik tek kapak , manuel veya otomatik 
  çoklu kapak) sayesinde işinize ve ürününüze göre doğru sistemi 
  seçme imkanı sağlar.                     
• Lockcell Talas Yazılımı .                    
• Barkod okuyucu.                       
• Geniş iç hacmi ile yüksek stok kabiliyeti.                    
• Sağlam çelik sac yapısı.                          
• Fırın boyalı sac aksamı.                       
• Şifreli ve kartlı kullanıcı girişi.                             
• 21" Dokunmatik Monitör Ve Bilgisayar.                     
• Windows 10 Pro İşletim Sistemi. 
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Çoklu Otomatik Tekli Otomatik

Çoklu Manuel Tekli Manuel

TMT MAKİNE LOCKCELL AİLESİ - 22 -



-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

----- -----

-----

-----

-----

-----

Çekmeceli ve çekmecesiz raf tipleri Kademeli veya kademesiz raf tipleri

Büyük ebat raf tipleri Seperatörlü ve avadanlık raf tipleri
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