WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ AUTOMATYZACJA PROCESÓW

OPTYMALNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
PŁYNNOŚĆ PRODUKCJI BEZPIECZEŃSTWO PRACY WYDAJNOŚĆ TRANSPORTU
AUTOMATYCZNE SKŁADOWANIE PRODUKTÓW I PÓŁPRODUKTÓW

WYZWANIA BRANŻY
PRZEMYSŁOWEJ

W branżach przemysłowych,
systemy intralogistyczne są
projektowane tak,
aby dostosować się do specyficznych potrzeb środowiska
produkcyjnego.
Standardowe rozwiązania w obszarze transportowania
i przechowywania półproduktów, magazynowania wyrobów gotowych i nadwyżek – nie zawsze spełniają wysokie wymagania branży przemysłowej, których celem jest
optymalizacja procesów.
Menedżerowie logistyki, poszukują dedykowanych urządzeń i systemów z możliwością obsługi różnych rodzajów
obciążeń, które zapewnią m.in. efektywne wykorzystanie
powierzchni, sekwencjonowanie przepływu materiałów,
wysoką jakość, ergonomię pracy, a przede wszystkim niezawodność i wytrzymałość.

NIEZAWODNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
Zagadnienia transportu wewnętrznego produktów przemysłowych i surowców metalurgicznych
można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Jednak kluczowym jest aby optymalnie dla procesów
produkcyjnych, a jednocześnie efektywnie kosztowo zorganizować wydajny przepływ materiałów
i produktów gotowych.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Proces pobierania i składowania ciężkich , nieporęcznych ładunków - jak np. arkusze blach, a następnie ich
transportowanie do maszyn i urządzeń - centrum obróbki
stali - to często wąskie gardło w łańcuchu technologicznym. Szczególnie jeśli dotychczasowe rozwiązania uniemożliwiają wykorzystanie nowych mocy produkcyjnych,
a jednocześnie obarczone są wysokim współczynnikiem
wypadkowości w pracy.

NIESTANDARDOWE GABARYTY
Problemem, który pojawia się dość często, jest manipulacja ładunkami zbyt ciężkimi w ręcznej obsłudze – do takich należą między innymi profile czy konstrukcje stalowe.
Nietypowe kształty, duże rozmiary lub brak uchwytów
powodują utrudnienia w ich podnoszeniu czy przemieszczaniu. Dodatkowym problemem mogą być różnego typu
operacje, które należy wykonać z ładunkiem, np. podniesienie go na dużą wysokość, wyciągnięcie przed siebie
czy też przechylenie lub obrócenie.

Dedykowane rozwiązania pozwolą zwiększyć konkurencyjność
Twojego przedsiębiorstwa, zoptymalizować łańcuch dostaw
i przyczynić się do rozwoju Twojego biznesu!
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NASZE
ROZWIĄZANIA

Automatyzacja procesów
związanych z transportowaniem
i składowaniem.

NOŚNOŚĆ

od 2.000 kg/m

ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY
TRANSPORTU CIĘŻKICH ŁADUNKÓW

PRĘDKOŚĆ TRANSPORTU

NIEZAWODNOŚĆ - WYTRZYMAŁOŚĆ

dostosowana do wymogów
technologicznych

Wytrzymałe komponenty, linie przenośników odporne na
trudne warunki.

RODZAJ TRANSPORTOWANEGO
ŁADUNKU M.IN.:

Podczas transportu ładunków ciężkich istotną kwestią
jest efektywność przemieszczenia ciężkich i nieporęcznych ładunków. Nasze systemy gwarantują niezagrożony
oraz wydajny transport produktów branż przemysłowych,
surowców metalurgicznych, profili stalowych.
Gwarantujemy niezawodność naszych systemów, które
działają 24h/7/365.

zwoje i/lub arkusze blach,
profile stalowe, napędy

AUTOMATYCZNY
MAGAZYN BLACH

OBROTNICA PROFILI
KONSTRUKCYJNYCH

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

NIESTANDARDOWE GABARYTY

Automatyzacja = lepsza wydajność, jakość i ergonomia pracy:
Optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni,
Pełna integracja z ciągiem technologicznym,
Maksymalne obciążenie półki : 3000 kg.

ZAKRES
USŁUG

koncepcja

Projektujemy systemy
na miarę oczekiwań,
potrzeb i możliwości.

projekt

Usprawnienie i przyspieszenie procesu produkcyjnego:
Szybkie podnoszenie ciężkich elementów konstrukcyjnych o masie do 3500 kg,
Obracanie elementów jednym przyciskiem o 360°
wokół własnej osi.
Maksymalna długość obracanych profili: 12000 mm.

produkcja
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wdrożenie

szkolenia
i serwis

projektów w Europie
- dla branży przemysłowej,
producentów stali i metalu

Kompleksowe rozwiązania
dla intralogistyki
Europa Systems to wiodący producent zautomatyzowanych systemów logistyki wewnętrznej.
Jesteśmy zespołem 170 inżynierów, techników i wysokiej klasy specjalistów. Dysponujemy jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie.
Mamy ponad 20 letnie doświadczenie zdobyte dzięki realizacji setek projektów dla klientów
w 35 krajach.
Rozwiązujemy problemy, dostarczając światowej klasy rozwiązania w zakresie automatyzacji
i optymalizacji wewnętrznych procesów transportu i magazynowania.

EUROPA SYSTEMS

DEDYKOWANY KONTAKT:

Żabów 76B
74-200 Pyrzyce, Polska
T +48 91 579 03 50
F +48 91 579 03 51
info@europasystems.com
www.europasystems.com

Nasz ekspert ds. przemysłu udzieli
szczegółowych informacji po wypełnieniu
formularza kontaktowego dostępnego na
stronie: www.europasystems.com/contact
Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej

