
Ürünleriniz Kontrol Altında

Lockcell X tek tek ürün alımının sağlanması için geliştirilmiş bir otomatik depolama sistemidir. Çekmece yapısı kademeli olarak 
açılır ve ürünlere tek tek ulaşılır. Bu makine sayesinde kıymetli ürünlerin güvenliği ve stok tutarlılığı sağlanmış olunur. Lockcell X 
maksimum 102 Raf ile 1326 kilitli göz seçeneği sunmaktadır. Lockcell Talas otomatik depolama yazılım sistemi ile birlikte gelen 
Lockcell X, daha çok küçük ölçekli ve pahalı ürünlerin depolanmasıda kullanılır. Kesici takım, kuyumculuk, elektronik ve savunma 
sanayi ürünlerinin depolanmasında tercih edilmektedir.

Akıllı Depolama Sistemi LOCKCELL X Avantajları
%100 ürün kontrolü sayesinde stok firelerinin ciddi düşüşler sağlamaktadır. Sistemin kullanımı kolay, çelik yapısı sağlam, kompakt 
ve tamamen esnektir. 3 farklı çekmece derinliklerinde gözlerin genişlikleri ayarlanabilirdir. 5 farklı çekmece genişliği sayesinde 
stoklanacak ürün çeşidi arttırılmıştır. Sistem yazılım ile entegreli olarak çalışmaktadır. Ürün talaşlı imalat sektöründe pcd ve cbn 
gibi pahalı insert depolamada, kuyumculuk ve mücevherat sektöründe, ilaç, tıbbı alet ve gereçleri sektöründe tercih edilmektedir. 
Tüm hareketler kontrol altında olduğu için gereksiz stokların önüne geçilir. Müşteri, bir ürünün ne zaman, kim tarafından, neden 
alındığını kontrol edebilirsiniz ve raporlayabilirsiniz . Lockcell X ile uzun vadede ürün kaybını ortadan kaldırır, stok sarfiyatını azaltır. 
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LOCKCELL TOWER GENEL ÖZELLİKLER
• Kademeli gözler sayesinde ürünlerin tek tek alınması mümkündür.                        
• Küçük ve pahalı ürünlerin %100 kontrolü sağlanmaktadır.                    
• Otomatik açılan ve kitlenen kademeli gözler.                      
• Değişken göz derinlikleri 39mm, 64mm, 114mm.                     
• Değişken çekmece genişlikleri 55mm,100mm, 144mm, 234mm, 522mm.                    
• Ayarlanabilir çekmece kademesi, (max. 12 kademe).                   
• Herbir ürün için ayrı yetkilendirme imkanı.                               
• Ortalama Erişim Süresi 5 sn. 
• Teleskopik Ray.                     
• Sadece seçilen bölme açılır, başka bir ürün çıkartılamaz. 
,,,Bu, her hareketi izlenebilir yapar.                      
• Sağlam çelik sac yapısı.                     
• Fırın boyalı sac aksamı.                      
• Şifreli ve kartlı kullanıcı girişi .                 
• Forklift erişimi için 4 ayarlanabilir ayak ve çıkarılabilir ön panel.                      
• Çalışma voltajı: 230 V / 50Hz .                
• 21" Dokunmatik Monitör ve Bilgisayar.                     
• Lockcell Talas Yazılım.                   
• Barkod okuyucu.                    
• Geniş iç hacmi ile yüksek stok kabiliyeti.               
• Windows 10 Pro İşletim Sistem.
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Değişken göz derinlikleri Değişken çekmece tipleri

Ayarlanabilir seperatörle
360 değişik göz derinliği

Çekmece Derinliği Çekmece Genişliği Çekmece Yüksekliği
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