Kardex Remstar M-Upgrade 03 – KVPK

Sikkerhedsopgradering til Shuttle® XP-udstyr
Kardex vertikalt fotocellekit

For Shuttle XP leveret i perioden 2002 til i dag – C2000, C3000 & Logicontrol®

Opnå et højere sikkerhedsniveau for standard kontroludstyr, der beskytter følsomt
og værdifuldt gods.

Kundefordele
Avanceret
advarsel

Sensorerne overvåger akslen og sikrer,
at extraktoren kan bevæge sig frit.

Bedre sikkerhed

Sikrer, at fejl ved lagring af varer
opdages i tide og nedbrud forebygges.

er fri for blokeringer.

Ekstra
beskyttelse

Fotocellerne tjekker akslen før hver
eneste akselbevægelse.

Installeres nemt på alle Shuttle XP-anlæg som en sikkerheds-

Fuld valuta for
pengene

Mindsker mulighed for dritsstop.
Beskytter automat og ansatte.

Tryghed

Ekstra beskyttelse af din værdifulde
lagerbeholdning.

Det installerede kit består af fotoceller, der er monteret på den
forreste og bageste ende af extraktorakslen, og som registrerer
lagerkassernes vertikale position. Før hver løftepositionering
vil udstyret tjekke, om fotocellerne fungerer korrekt og at akslen

opgradering. Ideel til maskiner, der er installeret i områder
med høj risiko for jordskælv, maskiner med lager af løsdele,
maskiner i højrisikomiljøer samt maskiner med opbevaring af
værdifulde eller følsomme varer. Den vertikale fotocelleover-

Opgraderingskittet er baseret på udstyrets tilstand ved

vågning sikrer, at potentielt farlige situationer opdages i tide

levering. Der tages ikke hensyn til eventuelle efterfølgende

og forebygger langvarige produktionsstop.

ændringer.

… kontakt os. Udfyld bestillingsformularen på næste side eller tag kontakt til os.
Vi giver meget gerne et uforpligtende tilbud.
Telefon +45 66 12 82 24 • Fax +45 66 14 82 24 • E-mail: info.remstar.dk@kardex.com

Kardex Remstar M-Upgrade 03 – KVPK

Sikkerhedsopgradering til
Shuttle® XP-udstyr
Bestillingsformular
Kardex Remstar DK
Kærvej 39
5220 Odense SØ
Danmark

Ja

Fax: +45 66 14 82 24
E-mail: info.remstar.dk@kardex.com

Vores kontaktoplysninger:
(sæt venligst X)

Send os venligst yderligere oplysninger om opgradering af
vores eksisterende udstyr. Se venligst detaljer nedenfor om
det udstyr, vi har installeret hos os.

Firmanavn

Udstyr, type

Kontaktperson

Serienummer

Adresse

Postnummer/By

Telefon

Fax

Inkluderet i M-opgraderingen:
• Vertikalt monterede fotoceller

E-mail

• Kabler og monteringsbeslag
• Dokumentation

Dato/Underskrift/Firmastempel

Kardex Systems DK • Kærvej 39 • Danmark • En del af Kardex koncernen
Standardpakken omfatter ikke alle de valgmuligheder og udstyrsversioner, der er vist i denne brochure. Vi forbeholder os ret til at ændre design, konstruktion og lave trykfejl.
Hvis intet andet er anført, tilhører alle nævnte registrerede varemærker i denne brochure Kardex Group. Alle bestillinger er underlagt Kardex Systems DK’s generelle
forretningsvilkår og -betingelser.

