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Testuj bezpłatnie
przenośnik teleskopowy
od Europa Systems
Europa Systems to polski producent i integrator systemów i urządzeń do automatyzacji
magazynów. Firma z początkiem tego roku wprowadziła do oferty przenośniki
teleskopowe – tzw. truck [un] loader przeznaczone do załadunku i rozładunku luźnych
paczek z kontenerów i samochodów dostawczych.

T

o urządzenie transportowe optymalizujące załadunek i rozładunek kontenerów/samochodów dostawczych z tzw. loose
loads (luźnych ładunków do 50 kg). – Teleskopowy przenośnik jest rozwiązaniem do obsługi załadunku i rozładunku opakowań.
Dzięki regulacji długości istnieje możliwość doboru punktu załadunku
i zrzutu, minimalizując tym samym konieczność ręcznego przenoszenia produktów. Zastosowanie panelu operatorskiego i joysticka ułatwia obsługę urządzenia. Przenośniki teleskopowe to najlepszy wybór
dla magazynów, w których pojawia się konieczność zwiększenia

wydajności, gdy ilość dostępnego miejsca jest ograniczona lub nie
ma możliwości i środków na przebudowanie całego systemu – wyjaśnia Weronika Stroczyńska, konsultant ds. klienta segmentu KEP
i e-commerce Europa Systems.
Safety-first bezpieczeństwo przede wszystkim
Technologia przenośników wysuwnych produkowanych przez Europa
Systems jest licencjonowana przez niekwestionowanego niemieckiego lidera, który przez 60 lat rozwijał kluczowe parametry techniczne tego rozwiązania.

Konsultant ds. klienta segmentu KEP i e-commerce –
Weronika Stroczyńska z Europa Systems prezentuje
unikalne korzyści rozwiązania, a dodatkowo zaprasza
do bezpłatnych testów oraz wypożyczenia urządzeń

PROMOCJA

WEWNĘTRZNY TRANSPORT: Sprawdź prawdopodobnie najbezpieczniejszą
technologię truck [un] loader na świecie!
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5 kluczowych parametrów licencji bezpieczeństwa
1. Zderzak bezpieczeństwa
Zostanie zamontowany na przednim wysięgniku, aby działał jako zabezpieczenie przed przeszkodą podczas wysuwania się przenośnika. Po fizycznym wykryciu przeszkody
wysuw zatrzyma się i wycofa.
2. Wyłączniki bezpieczeństwa
Dwa wyłącznik zostaną umieszczone w miejscach dostępnych dla operatorów, tj. przy panelu operatorskim oraz
skrzynce elektrycznej.
3.Rolka zwrotna
System transportera wyposażony jest w moduł rolki
zwrotnej zabezpieczającej przed urazem w wyniku zakleszczenia lub zmiażdżenia. Rolki są luźno osadzone, dzięki
czemu w przypadku pochwycenia ręki wyskakują.
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4. Osłony gumowe
Ruchome sekcje przenośnika wyposażone są w gumowe
osłony zabezpieczające przed wtargnięciem zabrudzeń
pomiędzy sekcje przenośnika, co przekłada się na żywotność oraz niezawodność maszyny.
5.Oświetlenie wysięgnika
Zamontowane na wysięgniku oświetlenie zapewnia
widoczność wewnątrz nieoświetlonej naczepy, poprawiając tym samym komfort pracy operatorów.
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Harmonogram
realizacji

Panele operatorskie –
główny i boczny

Ile kosztuje przenośnik teleskopowy od Europa
Systems
– Warunki handlowe są doprecyzowywane indywidualnie z klientem. Na cenę wpływa wiele czynników, jednak ponieważ jesteśmy
producentem, to nasze ceny są najbardziej konkurencyjne na rynku
i zaczynają się już od 16 000 euro za najprostszą wersję standardowego przenośnika teleskopowego – wyjaśnia Weronika Stroczyńska.
Co jeszcze wpływa na cenę? Poza standardowymi parametrami technicznymi jak długość, wysokość, rodzaj przenośnika, hydraulika, szerokość taśmy lub rolki ważne jest zweryfikowanie, czy ta technologia
w ogóle sprawdzi się w danym magazynie.
W tym celu proponujemy wizję lokalną, aby nasz zespół inżynierów
ocenił layout i tzw. material flow z uwzględnieniem wymaganych
oczekiwań i celów automatyzacji.

– Standardowe przenośniki
produkujemy w 6 tygodni. Poniżej podajemy harmonogram
z kluczowymi etapami realizacji. Harmonogram opiera się
na informacjach dostępnych
na etapie sporządzania oferty.
Zaktualizowany i wiążący harmonogram zostanie przedstawiony na etapie zamówienia –
dodaje Weronika Stroczyńska.

Etapy projektu

Miejsce

Tydzień projektu

Przyjęcie zamówienia

Europa Systems

1 tydzień

Wysyłka urządzenia

klient

5 tydzień

Jeśli zainteresowała Państwa oferta i chcielibyście poznać warunki bezpłatnego wynajmu i testowania przenośnika teleskopowego
u siebie w magazynie – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:
Weronika Stroczyńska
konsultant ds. klienta segment KEP i ecommerce
Tel.: +48 723 882 306
weronka.stroczynska@europasystems.coma także na strony:
www.europasystems.pl lub www.przenosnikiteleskpowe.pl

