Kardex Remstar M-Upgrade 03 – KVPK

Shuttle® XP Birimler için Güvenlik Kontrolü
Geliştirmesi
Kardex Dikey Fotosel Seti

Shuttle XP 2002 yılından bu yana günümüze kadar sunulmuştur –
C2000, C3000 & Logicontrol®

Hassas ve yüksek değere sahip malları
koruyan standart kontrollerin güvenlik
işlevselliği seviyesini artırın.

Müşteri Avantajları

Gelişmiş uyarı

Sensörler mili inceleyerek, çektirme
hareketinin sorunsuz gerçekleşmesini
sağlar.

Geliştirilmiş
güvenlik

Malları depolarken meydana gelen
sorunları anında tespit ederek arızaları
önlemeyi sağlar.

Artırılmış koruma

Fotoseller, her çektirme hareketinden
önce mili kontrol ederler.

Paranızın karşılığı

Yüksek risk içeren ortamlarda düşük
maliyetli çözümler.

Gönül rahatlığı

Değerli mallarınız için yüksek koruma.

Kurulan set, dikey yönde depolanan tablaların konumunu
izleyen ve çektirme milinin ön ve arka ucuna yerleştirilen
fotosellerden oluşur. Kaldırma amaçlı her konumlanmadan
önce kumanda, fotosellerin düzgün çalıştığını ve mile engel
olan bir şeyin bulunmadığını kontrol eder.
Bir satış sonrası ürün ve hizmet güvenliği gelişimi olarak
herhangi bir Shuttle XP’ye kolaylıkla kurulur. Risk derecesi
yüksek deprem bölgelerine kurulan makineler, ürünleri gevşek
bir biçimde depolanan makineler, kaza riskinin yüksek olduğu
ortamlardaki makineler, değerli veya hassas malların depolandığı

Geliştirme seti, ünitelerin teslim edilme koşullarına göre

makineler için idealdir. Dikey fotoselli kontrol seçeneği istenmeyen

ayarlanır. Daha sonraki hiçbir düzenleme dikkate alınmaz.

arızalar durumunda sorunu anında tespit etmeyi ve hizmet dışı
süreyi azaltmayı sağlar.

Arkadaki sipariş formunu doldurunuz veya bizimle iletişime geçiniz.
Size bir ﬁyat tekliﬁ sunmaktan memnuniyet duyarız.
Telefon: +90 2163868256 • Faks: +90 2163868569 • E-posta: info.remstar.tr@kardex.com
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Shuttle® XP Birimler için
Güvenlik Kontrolü Geliştirmesi
Sipariş Formu
Kardex Turkey
19 Mayıs Mah.İnönü Cd.
No:83/3 Kozyatağı
İstanbul /Türkiye

Evet

Faks-No. +90 216 3868569
E-posta: info.remstar.tr@kardex.com

İletişim bilgilerimiz:
(lütfen işaretleyin)

Mevcut birimim için bir geliştirme siparişini nasıl verebileceğim konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Lütfen
aşağıdan tesisinize kurulan ekipmana ilişkin detaylara bakın.

Firma adı

Birim(lerin) türü

Görüşülecek kişi

Seri numarası

Adres

Posta Kodu/Şehir

Telefon

Faks

M-Geliştirmesi ile birlikte:
• Dikey monte edilmiş Fotoseller

E-posta

• Kablo ve montaj braketleri
• Belgeleme

Tarih/İmza/Firma kaşesi

Kardex Turkey • 19 Mayıs Mah.İnönü Cd.Seylan İş Merkezi No:83/3 Kozyatağı • Türkiye • Kardex Grup Şirketi
Standart pakette, bu broşürde gösterilen tüm seçenekler ve ekipman versiyonları bulunmamaktadır. Teslimat süresi kapsamında, herhangi bir bildirimde bulunmadan tasarım
değişiklikleri veya yapısal değişiklikler, baskı farklılıkları yapma hakkımızı saklı tutmaktayız. Aksi belirtilmediği sürece, bu broşürde yer alan tüm ticari markalar Kardex Group’un
tescilli ticari markalarıdır. Tüm siparişler Kardex Türkiye’nin genel ticaret şartları ve koşullarına tabiidir.

