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HOCA Horisontal Karusell: minskar plocktiden
väsentligt.
Visit www.constructor.se/Produkter/Lagerautomater-WMS/HOCA-Horisontal-Karusell/ for the latest information.

HOCA Horisontal Karusell is a product
in the category

Lagerautomater är datorstyrda system vilka avsevärt
effektiviserar produktlagring och plockning.
Constructors lagerautomater är lätta att integrera med företagets
WMS och kan också användas som fristående system.
Anläggningen och driftsmiljön bestämmer systemets storlek och
sammansättning.

Lagerautomater & WMS
TORNADO Hissautomat
IPN Paternoster
PaC-Light IPN Update
HOCAHorisontal Karusell
WMS & Styrsystem
Service & Support
Begagnada lagerautomater till salu

Ett automatiskt lagersystem sparar upp till 70 % golvyta, minskar
antalet plockfel med 70 % och minskar plocktiden med mer än
60 %. Det mest effektiva sättet att använda lagerautomater är att ha
artikelhantering i maskinen.

Please visit www.constructor.se to see our other
products.

Känner du till Arbetsmiljöverkets skärpta krav gällande
Säkerhet i lagermiljö?
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Beskrivning

HOCAhorisontell karusell är ett utmärkt alternativ för stora
utrymmen eller låga byggnader. Det horisontella lagringssystemet Referenser
rymmer stora mängder skrymmande gods och minskar plocktiden
väsentligt.
Kongsberg Maritime, Norge
Systemet för in varor till operatören snabbt och ergonomiskt.
Produktiviteten kan ökas ytterligare genom att man ansluter flera datorer
till en och samma hämtningspunkt. Detta innebär att operatören kan
plocka från en karusell medan andra karuseller roterar för att bli redo för
nästa plockning.
Karuseller kan utrustas med pick-to-light-system som gör det mycket
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Grohe AG, Tyskland
Hospital Pharmacy Dresden,
Tyskland
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Karuseller kan utrustas med pick-to-light-system som gör det mycket
enkelt och snabbt för operatören att batchplocka.
Finansiera din lagerautomat med leasing »

Produktfakta
HOCAs dimensionering möjliggör att varor av mycket olika storlek
kan lagras i ett och samma system.
En operatör kan sköta flera maskiner.
Systemet erbjuder ett säkert sätt att lagra och hantera gods.
Det är enkelt att integrera med lagerlogistikmiljön och företagets WMS.
Systemet erbjuder snabb och smidig plockning. Plocktiden kan minska till
endast 15 sekunder/linje.
HOCA-systemet är användarvänligt och säkert.
Batchplockning ger stor effektivitet.
Det är enkelt att automatisera påfyllning av lagret.

Specificationer
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Specificationer
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HOCAär ett bra alternativ för låga byggnader. Det horisontella
lagrings- systemet rymmer stora mängder gods och minskar
plocktiden väsentligt.
Fackbredd 830 och 1010 mm
Sektionsdjup 508 och 608 mm
Sektionshöjd 1 700–3 900 mm
Fackkapacitet 100 kg
Hyllindelning 60 och 120 mm
Sektionskapacitet 600 kg
Total kapacitet max. 40 000 kg
Totalbredd 1 700 och 1 900 mm
Total längd max. 50 m
Total höjd 2 150–4 350 mm
Elanslutning 230 V växelström, 400 V växelström
Motoreffekt 1,5 kW, 2,2 kW
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Tillbehör HOCA Horisontal Karusell
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WMS program

Plastlådor & backar

TC2000 är ett komplett WMS program
avsedd för lager- automater och
kan integreras i alla
Constructors maskiner.

Skapar ordning och reda i
hyllsystemet. Mer information om
Plastlådor & Backar.

