Megalift FSE lagerautomat ökar
kapaciteten och effektiviteten i ditt lager.
FSE står för "Fast, Silent and Ergonomic"
(snabb, tyst och ergonomisk).
Tre viktiga egenskaper som är väsentliga för effektiv
lagerhantering, och som i Megalift FSE lagerautomat
innebär en reducerad plocktid med upp till 25% mot
tidigare generationer lagerhissar. Den är mer tystgående
på grund av en ny vajerteknologi. Slutligen är den även
mer ergonomisk att använda för plockaren, då utrymmet i
plocköppningen är bättre för plockarens huvud och fötter.
Som tillägg går det även att få lastbäraren utkörd till en
ergonomisk anpassad arbetshöjd.
Flera användningsområden
Vi har redan upptäckt nya användningsområden för
Megalift FSE lagerhiss. Mycket av detta beror på att
maskinen är snabbare och tystare, vilket medför att den
även kan användas i miljöer som har direkt kundkontakt,
tex inom läkemedelsindustri och hos olika grossister.
Genom sin flexibilitet vid godshantering, så är Megalift
FSE lagerautomat lätt att anpassa för olika
användningsområden.
Megalift FSE lagerautomat, en långsiktig lösning
Argumenten för Megalift för dig som beslutsfattare är många; förbättrad plockhastighet innebär ökad produktivitet. En
bättre och mer ergonomisk arbetsmiljö är oerhört viktigt med tanke på slitage och belastningsskador på rygg,
skuldror och ben. En robust, tyst och säker maskin med hög driftsäkerhet och mycket lång livslängd.
Vårt omfattande program av lagerhissar / lagerautomater kommer från en av Europas största tillverkare - Megamat
GmbH i Tyskland. I Sverige har Megamat levererat lagerautomater sedan 1970-talet, och de är fortfarande i bruk.

Lugn och tyst gång med
ny vajerteknologi

Omfattande system för
personsäkerhet

Robust konstruktion för
tunga laster

Snabbare genomsnittlig
plocktid

Flera smarta lösningar
för förbättrad ergonomi

Tekniskt utvecklad med
nya valmöjligheter

I detalj
Drift
Vertikal förflyttning av godset sker snabbt. smidigt och säkert genom beprövat vajerteknik.
Vajerstyrda system har använts i århundraden. De är kända för att kunna hantera tunga laster med hög frekvens, de
är slitstarka och har lång livslängd. Den horisontella drivningen sker genom en vevrörelse som flyttar lastbäraren ut
och in i plocköppningen.

Tyst & snabbgående vajerdrift

Bärskena med 25 mm's avstånd

Konstruktion
Tack vare Megalift FSE's stabila ramkonstruktion kan maskinen hantera laster på upp till 70 ton som standard på ett
säkert sätt. Konstruktionen tillåter upp till 6 portöppningar i fri höjd, fördelat på fram och/eller baksidan. Megalift FSE
har även en fyrpunktsupphängning av arbetsplattan, och den centrala styrningen gör att den tål ojämn belastning.

Bättre plats för huvud & fötter och
anpassad plockhöjd

Fotocellridå och klämriskskydd
för personlig säkerhet

Lastbärare
Den nya generationen av Megalift FSE lastbärare tillåter har en utökad vikt på upp til 1250 kg. Styrskenor på
lastbärarens kortsidor är anpassade för bärskenornas spår för maximalt utnyttjande av höjden. Lasten lagras och
körs fram med en delning på 25 mm. Varje lastbärare identifieras med streckkod så att maskinen hela tiden vet var
alla lastbärare befinner sig i maskinen.

Ergonomisk arbetsplats

All elektronik på ett ställe
för snabb service

Nyheter !

Drift
Vertikal transport: Vajerteknik i alla modeller
oavsett belastning
Horisontell transport: Liten rörelse för ökad
acceleration
Två frekvensomformare
Tyst, snabbt och enkelt handhavande
Nogrann positionering av arbetsplattan

Konstruktion
Utökad lastkapacitet
Stabil, robust och svetsad ram
Modern, tilltalande design
Fyrpunktsupphägning av arbetsplattan
Upp till 6 portöppningar på båda sidor
Utmärkt utrymme för huvud / fötter i
arbetsområdet
Möjlighet till individuell anpassning av arbetshöjd

Lastbärare
Utökad lastkapacitet
Identifiering med streckkod
Flexilock bärskena med 25 mm delning

