
Ürünleriniz Kontrol Altında

LOCKCELL MASTER, tek bir ünitede maksimum 12 çekmece ve 768 kilitli göz ile daha çok küçük ürünleri depolamada kullanılır. 
Çekmeceli sistem ile farklı derinlik ve göz büyüklüğü seçenekleri sunulmaktadır. Teleskopik raylar sayesinde tam açılan
çekmecelerin iç gözleri müşterinin isteğine göre boyutlandırılabilir. Lockcell Talas yazılımı ile kontrol edilen bu makine 3 farklı 
seçenek ile sunulmaktadır.

1. Tüm çekmeceler kilitli, iç bölmeler açık

2. Tüm çekmeceler kilitli, bazı çekmece bölmeleri kilitli diğerleri açık 

3. Tüm çekmece ve tüm bölmeler kilitli

Lockcell Master ile daha çok küçük ölçekli Kesici Takım, El Aletleri , İlaç, Mühimmat, Elektronik Ekipmanları, Endüstriyel 
ekipmanları, Bilgisayar Ekipmanları, Anahtar v.b. birçok ürün çeşidi depolanmaktadır. 
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LOCKCELL MASTER GENEL ÖZELLİKLER
• 1 m² alanda max. 12 Çekmece ve 768 kilitli Göz. 
,,,(780mm x 954mm x 1200mm)          
• Standart 4 farklı derinlikte çekmece tipi.         
• 8 Farklı çekmece gözü.                    
• Otomatik açılan çekmece ve gözler.                            
• Ek modüler ile tamamen genişletilebilir yapı.                        
• Ortalama Erişim Süresi 5 sn.                         
• Teleskopik Ray.                                          
• Tam açılabilir çekmeceler (çekmece başına yükleme kapasitesi mak. 125 kg).                                                         
•,Sadece seçilen bölme açılır – başka bir ürün çıkartılamaz. 
,,,Bu özellik, her hareketi izlenebilir yapar.  
• Barkod okuyucu.                                                   
• Geniş iç hacmi ile yüksek stok kabiliyeti.                            
• 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.                     
• Windows 10 Pro İşletim Sistemi.                          
• Locekcell Talas Yazılım.
• * Güç kaynağı (UPS)  
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Değişken göz sayıları Farklı derinlikte göz tipleri

Farklı çekmece tipleri Farklı çekmece yükseklikleri

Çekmece Boyutları WxD
605 mm (W) / 845 mm (D)

Çekmece Yüksekliği (H)

Net Kullanılabilir Çekmece Yüksekliği (H)

75 mm 100 mm

51 mm 76 mm 101 mm 151 mm

125 mm

126 mm

150 mm 175 mm
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