
LOCKCELL TOWER Dikey Depolama Sistemi, bilgisayar kontrollü otomatik dikey asansörlü depolama sistemidir. Hareketli 
taşıyıcı sayesinde istenilen raflara hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır. Çekici bir sistemle raf taşıyıcı üzerine alınır ve 
istenilen yere taşınır. Modüler bu ürünler ile kısıtlı alanlarda maksimum yükseklik kullanılarak efektif dikey depolama yapılır. Her 
bir ünite ayrı olarak kullanılabildiği gibi ihtiyaca göre modüller sistem de olabilir. 

Lockcell Tower Dikey Lift muhtelif malzemelerin yükseklikten faydalanarak dikey eksende istiflenmesiyle mümkün olan en az 
taban alanında mümkün olan en yüksek depolama hacmi ve depolama alanını oluşturarak malzemelerinizin en verimli ve en 
güvenli şekilde depolanmasını sağlar. Dikey eksende hareket eden asansör istenilen rafı hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde 
önünüze getirir.

Akıllı Depolama Sistemi LOCKCELL TOWER Avantajları
Lockcell Tower dinamik bir asansör sistemidir. Lockcell Tower azami 15 m yükseklikte ve tepsi başına 990 kg lık bir kapasiteye 
kadar geniş bir ürün depolama seçeneği sunmaktadır. 1220 mm – 4000 mm ye kadar 9 farklı tepsi genişliği, 625 mm ve 825 
mm tepsi derinliği sunulmaktadır. 25 mm’den 800 mm’ye kadar değişken tepsi aralığı çok farklı yüksekliklerdeki ürünlerin 
depolanmasına imkân vermektedir. 

Ürünleriniz Kontrol Altında
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LOCKCELL TOWER GENEL ÖZELLİKLER
• Ürün depolama, alma ve dağıtımında daha fazla verim.                      
•,Artan depo lojistiği karışıklığında bile hızlı, eksiksiz ve güvenilir
...ürün teslimatı.                      
• Mevcut depo kapasitesinin optimizasyonu sayesinde maliyet tasarrufu.          
• Materyal iş akışının daha fazla erişilebilir olması ve optimizasyonu.                    
• Daha hızlı ürün erişimi sayesinde daha fazla üretkenlik.                         
• Personelin ve depolanan ürünlerin korunması ve güvenliği.                   
• Farklı tepsi boyutları sayesinde tepsi başına çok daha fazla yük taşıma 
...kapasitesi.                
• 25 mm ile 800 mm arasında değişken raf aralıkları.                         
• Raf Genişliği 1220 mm’den 4000 mm ye kadar.                         
• Raf derinliği 625 mm ve 825mm.                          
• Tepsi Taşıma Ağırlığı 250 kg’dan 990 kg’a kadar.                       
• Ürün depolama, alma ve dağıtımında daha fazla verim.                        
• Makine yük dengesizliği bu ürün guruplarında yoktur.                             
• Raf yüksekliği değişken ve ayarlanabilir.                      
• Yüksek ürünler için sistem otomatik ölçüm yaparak raf yüksekliği ayarlanır.                    
• Tepsilere limitinden fazla yükleme yapılmasını önlemek için ağırlık Kontrolü 
...yapılmaktadır.                           
• Makine toplam yüksekliği modüler yapıdan dolayı sonradan arttırılabilir.                     
• Dikey depolama sistemleri ile kıyaslandığında düşük enerji tüketimine sahiptir. 
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Tek tepside 990 kg’a kadar ürün taşıma kapasitesi 25mm adımlarla tepsi konumlandırma
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Yükseklik ve ağırlık ölçüm sensörleri

Değişken tepsi genişlik ve derinliği Çift kademeli yükleme boşaltma alanı

Emniyet ışık bariyeri

Tablo harici ölçüler için iletişime geçiniz.
info@tmtmakine.com.tr
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