
Lockcell rOund, küçük ölçekli ürün guruplarının depolanması için maksimum kilitli göz seçeneği sunmaktadır. Otomatik Depolama 
Sistemlerinde Lockcell rOund yeni nesil bir sistemdir. Maksimum 2340 kilitli göze ulaşabilen Lockcell rOund ebad ve göz saysı ile 
sınıfında tekdir. Bu özelliğinden dolayı çok çeşitli ürünlerin depolanacağı gibi tüketimi yüksek olan IGS ürünlerinin güvenli 
depolanması mümkündür. Yüksek adetli kilitli gözleri sayesinde ürünlerinizi tek tek depolayabilir ve bu sayede ürün alımlarını 
%100 kontrol atına almış olursunuz.

Farklı göz ebatları ile farklı büyüklüklerdeki ürünlerinizi maksimum verimlilikte depolama imkânı sunmaktadır.

Döner bir tambur sistemi ile istenilen ürünler en kısa yoldan ilgili kapağın önüne gelir ve yukardan aşağıya sıralı kapak sistemi ile 
ilgili kapak otomatik olarak açılır. Bu sayede istediğiniz ürüne en kısa yoldan ulaşmış olursunuz.

Lockcell rOund ile Kesici Takım, İlaç, Mühimmat, Elektronik Ekipmanları, Endüstriyel ekipmanlar, Bilgisayar Ekipmanları, IGS 
ürünleri, El aletleri, Anahtar v.b. gibi birçok ürün çeşidi depolanmaktadır. 

Ürünleriniz Kontrol Altında
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LOCKCELL ROUND GENEL ÖZELLİKLER
• Mükemmel ergonomik yapısı sayesinde ürünlere hızlı ulaşım.             
• Her gözde tek ürün saklama imkânı.                     
•,Sadece ilgili gözün açılması sayesinde diğer gözdeki 
,,,ürünlere erişim imkansızdır.                       
• Dünyada ilk ve tek 2340 göz kapasitesine sahip kompakt makine.                    
• 1.2m x 1.2m kompakt boyutları sayesinde ofis içinde veya fabrika 
,,,genelinde kullanım kolaylığı sunmaktadır.                        
• Farklı tip göz yüksekliği ve genişliği sayesinde geniş ürün gruplarının 
,,,depolanmasına imkan sağlamaktadır.                     
• Mevcut depo kapasitesinin optimizasyonu sayesinde maliyet tasarrufu.                     
• Daha hızlı ürün erişimi sayesinde daha fazla üretkenlik.                    
• Personelin ve depolanan ürünlerin korunması ve güvenliği.                    
• Barkod okuyucu.                     
• Geniş iç hacmi ile yüksek stok kabiliyeti.                          
• Sağlam çelik sac yapısı.                    
• Fırın boyalı sac aksamı.                     
• Şifreli ve kartlı kullanıcı girişi.                                    
• Çalışma voltajı: 230 V / 50Hz.                          
• 21” Dokunmatik Monitör Ve Bilgisayar.                      
• Windows 10 Pro İşletim Sistemi.                     
• Lockcell Talas Yazılım
• * Güç kaynağı (UPS)  
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A Tipi Göz

B Tipi Göz

C Tipi Göz

D Tipi Göz

Genişlik Yükseklik Derinlik
38 / 16 50 245

Genişlik Yükseklik Derinlik
115 / 55 100 245

Genişlik Yükseklik Derinlik
115 / 55 50 245

Genişlik Yükseklik Derinlik
38 / 16 100 245
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* Opsiyon

* Statik depo yönetimi
* Geri dönüşüm ve 

takip sistemi
* Ek modül

(Box + Round) * RFID

* Barkod okuyucu * Sınırsız kullanıcı
* Renk seçimi 
(Ral kodları ile)
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Hızlı ürün alımı Barkod okuyucu

–,,Ürün kodu, ismi veya barkoduyla seçilen   
    ürünlere en hızlı şekilde ulaşır.    
– Sadece seçili ürünlere ulaşım sağlanmaktadır.    
–  Bir veya birden fazla ürün aynı göze konulabilir. 

– Kodlama hatalarını önlemek için barkod okuyucu.  
– Hızlı ürün girişi ve çıkışı.
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– Lockcell Talas yazılımı ile 64 istasyona kadar entegre olabilme imkanı.

– İsteğe göre opsiyonel olarak sunulan Lockcell Box iç dizayn.

– 3 farklı göz seçeneğinde seçiminize özel dizayn imkanı.

– İş güvenliği ekipmanları, el aletleri gibi büyük hacimli ürünlerin depolanması.

Ek Modül

+ +

– * Opsiyon

&
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