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Basic’s rekeszes automata
IPARI ESZKÖZTÁROLÓ ÉS 
ADAGOLÓRENDSZER
A SaveBox Rendszer az IVM tárolószekrény-típusú disztribúciós automata rendszere, 
amely egy központi irányító egységből (SaveBox Control Unit) és hozzákapcsolt 
különböző méretű és számú tároló egységből (SaveBox-okból) áll. Az alkotóelemek 
tetszőlegesen, az Ön igényeinek megfelelően állíthatók össze, legyen szó nagy 
méretű, nehezebb vagy törékeny termékek tárolásáról vagy - az extra opcióként 
kérhető mérleg segítségével - apró, ömlesztett áruk 100%-ban kontrollált 
kiadagolásáról.

Miért válassza a Basic’s rekeszes automatát?
100% kontroll és költségkövetés: személyes 
hozzáférési jogosultságok kiosztása az egyes 
tranzakciók az adott dolgozóhoz történő rendelése

Ténylegesen igényreszabott összeállítás: 
A Control Unit-hoz több különböző ajtó 
kiosztású egység csatlakoztatható

Mérleg segítségével a legapróbb és legkönnyebb 
termékek kiosztása is nyomon követhető

Többnyelvű kezelöfelület Akár 40%-os költségmegtakarítás PPE és 
MRO termékek esetén

24/7 termékelérhetőség

A rendszer kialakítás Opcionálisan választható
Munkatársaink igényfelmérést követően segítenek 
kiválasztani az ön számára legmegfelelőbb 
összeállítást.

A rekeszes automaták speciális 
beépített mérlegekkel is 
rendelhetőek, így ömlesztett 
áru vagy akár folyadékok 
kiadagolása is könnyedén 
lehetővé válik. Egy rekeszes 
egységbe tetszőleges számü 
mérleg építhető be, a pozíciók 
számát figyelembe véve.

Az Basic’s által kínált opcionális 
tárolódobozok lehetővé teszik a 
PPE termékek és munkaruházat 
könnyebb elosztását beépített 
mérleg esetén, és 
megakadályozzák azok 
elmozdulását. Magasságuk 
rögzített, viszont állítható 
oldaluk lehetővé teszi a 
tárolódobozok szélességének 
rugalmas beállítását 
Az újratöltés egyszerű, 
a termékek behelyezése előtt 
ne felejtse el nullázni a 
mérleget.

MérlegTárolódoboz

10 kg

30 kg
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A beépített mérlegnek köszönhetően a lehetőségek száma korlátlan, de amire a leginkább alkalmas: 

Mi tárolható a rekeszekben? 

Basic’s rekeszes automata variációk 

Technikai paraméterek 

Rendszerekben gondolkodunk!

Control Unit méretei: 
(mélység, szélesség, magasság) 400 x 300 x 1805

Elérhető rekeszek: 2 -10 ajtós változat

egységek tömege: 54-120 kg

Áramerősség: 110-240 V / 50/60 Hz

Alapszín: szürke

A Basic’s rekeszes automaták a SaveLog rendszer részei, tehát ugyanaz a szofisztikált szoftver, 
a SaveLog irányítja őket, mint a többi  Basic’s automatát.

HÁLÓZATI LEHETŐSÉGEK DUGALJ

AZONOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Helyi szerver, Plug&Play, 3G/4G hálózat, 
Vegyes VPN-helyi hálózat, SaveNetwork (VPN), 

felhő

A Basic’s rekeszes automata kiegészítéseként ideális 
megoldás a rekeszekbe  tetszőlegesen 
beépíthetö dugaljzat, akár USB 
csatlakozóval is, ami a biztonságos tárolás 
mellett áramot szolgáltat az 
akkumulátortöltést igénylő szerszámoknak, 
kommunikációs eszközöknek és 
elektronikai berendezéseknek. 

Céges 
belépőkártya

Vonalkód  PIN kód 


