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أنظمة التخزين العاموديه للتخزين الكثيف جًدا عىل مساحة أرضية محدودة
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:Kardex Remstar Shuttle XP
خزن أي يشٍء تريده – 

بتكاليف قليلة وفعالية كبرية ورسعة وصول

املبدأ 
 Shuttle XP تعترب أنظمة التخزين العامودي

القياسية نظاًما مغلًقا حيث يتم تخزين الصواين رأسيًا 
فوق النظام سواًءا أمامه أو خلفه. هناك جهاز استخراج 

يوجد باملركز، حيث يسلم الصينيات تلقائيًا مع املواد 
املخزنة إىل فتحات الوصول مبجرد الضغط عىل الزر أو 
عند فحص الباركود. يتسم الجهاز بأنه جهاز قيايس من 

حيث بنائه مع إمكانية تغيري ارتفاعه وعدد فتحات 
الوصول قبل وبعد البناء. ميكن اسرتجاع مساحة 85% 

عىل األقل من مساحة السطح املشغولة لنظام التخزين 
التقليدي استناًدا إىل ارتفاع السقف. يفحص 

Shuttle XP آليًا كل صينية باستخدام تكنولوجيا 
Optiflex للعثور عىل موقع التخزين املثايل ضمن 

النظام بواقع فواصل تصل إىل 25 مم. ويتم تخزين 
املواد يف أقل كمية ممكنة من املساحة.

تم تصميم نظام الرفع الرأيس Shuttle XP لتلبية 
نطاٍق واسع من تطبيقات التخزين واالسرتجاع يف 

عمليات التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والتخزين. 
يتميز نظام Shuttle XP بجمعه بني كثافة التخزين 

املثايل، واسرتاتيجيات التخزين املرنة ذات الكفاءة، 
والتصميم املريح، والسالمة، مام يؤهله ليكون حالً 
.Kardex Remstar فريًدا للتخزين تقدمه رشكة

معلومات إضافية:
www.kardex-remstar.com



اسرتاتيجية تخزين تتميز بالكفاءة واملرونة
يضمن التصميم القيايس لـ Shuttle XP مرونة غري 

محدودة تقريبًا يف استغالل ارتفاعات السقف املتنوعة. 
حيث يزيد ارتفاع Shuttle XP بخطوات تبلغ 100 مم 
للخطوة، مام يجعله حال متعدد االستخدامات عىل نحٍو 
كبري. إذا انتقلت إىل مكاٍن آخر، ميكن أن ينتقل النظام 
معك، وأن يتكيف عىل متطلباتك الجديدة من خالل 

إضافة أو إزالة الوحدات.

التكيف عىل الوضع القائم للمبنى 
عندما يتم الرتكيب خالل أدوار متعددة ميكن اندماج 

الفتحات التي تصل إىل 6 فتحات وصول عند أي نقطة 
 .Shuttle XP من الجهة األمامية أو الخلفية لنظام

كام أنه ميكن تغيريها يف وقٍت الحق. مينع باب الحامية 
يف كل فتحة من فتحات الوصول دخول الغبار و 

أالوساخ ويحمي العاملني والبضائع املُخزنة.

3

ملحة رسيعة عىل املزايا: 

– أوقات وصول أرسع
– تدويٍر متزايد للبضائع

–  مساحة تخزين عالية فوق مساحة 
ارضيه قليله

–  مستويات جرٍد دقيقة من خالل
التكامل مع أنظمة

إدارة املخزن الداخلية
–  سالمة ووقاية أكرب لصالح 
العاملني والبضائع املخزنة
– تصميامت مريحة معدلة

– إمكانية توسع قياسية

ااململزيملحة رسيعة عىل املزايا:  ىل رسرسي مل

– أوقات وصول أرسع– أوقات وصول أرسع
ا للببضائ– تدويٍر متزايد للبضائع يريٍر مت – ت

–  استخدام مساحة تخزين أوسع  مقارنة بـ                                 –  استخدام مساحة تخزين أوسع  مقارنة بـ                                 
ٍٍ

مساحة سطح أقل كثريًامساحة سطح أقل كثريًا
–  مستويات جرٍد دقيقة من خالل–  مستويات جرٍد دقيقة من خالل

التكامل مع أنظمةالتكامل مع أنظمة
ٍٍ

إدارة املخزن الداخليةإدارة املخزن الداخلية
ح–  سالمة ووقاية أكرب لصالح –  سالمة ووقاية أكرب لصالح  رب ي
العاملني والبضائع املخزنة
– تصميامت مريحة معدلة

– إمكانية توسع قياسية
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:Kardex Remstar Shuttle XP
 Shuttle XP سبع مزايا تجعل

متألًقا

تقنية التحريك بسري ذو اسنان 
يزيد من رسعة عمليات النقل وأوقات الوصول، ويخّفض مستويات 

الضوضاء، ويرفع عمر استخدام ماكينتك بشكل كبري.

تصميم مستقبيل واعد 
ميكن ضبط ارتفاع الوحدة برسعة ويٍُرس وميكن تركيب فتحات وصول 

إضافية. وبهذه الطريقة ميكن أن يتأقلم النظام بصورة مثالية لتلبية 
االحتياجات املستقبلية.

فتحة وصول مريحة 
تتيح .السنادات املركبة عىل فتحة الوصول تعديل وضع العمل بحرية 

ليناسب ارتفاع الشخص املشغل. عالوة عىل هذا، ميكن اسرتجاع 
صينيتني يف الوقت نفسه يف فتحة وصوٍل واحدة. ويتيح انحسار 

مستوى السطح أمام العامل االقرتاب من الوحدة والعمل بشكل مريح.

صواين مبختلف فئات التحميل 
ميكن تخزين الصواين املتنوعة يف الوحدة نفسها، مام يقلل من تكاليف 

الرشاء ويوفر مرونة تشغيل طويلة املدى.

نظام إدارة الوزن الداخيل 
يراقب الصينية وحمولة الوحدة بواسطة املقاومة حتى يحول دون 

التحميل الزائد للصينية املفردة أو الجهاز.

 Optiflex تكنولوجيا
تحقيق أفضل استغالل ممكن ملساحة التخزين داخل الجهاز وذلك 

بفضل الفحص اآلىل الرتفاع املواد املخزنة. أقىص ضغط للتخزين.

فتحة وصول مع أبواب حامية آلية 
حامية العامل والبضائع املخزنة. مستويات ضوضاء منخفضة. تتيح للعامل 
ما قبل التكليف العمل مع صينية واحدة، بينام يقوم املستخرج بإعداد 

الصينية التالية للتسليم خلف أبواب الحامية. لتفادي وقت االنتظار، يتم 
تبادل الصينيات مبجرد إنهاء العامل لتعامله مع الصينية الحالية.
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 Kardex Remstar Shuttle XP ميكن أن يتم تصميم كل نظام
خصيًصا ليالئم التصميم الفريد ملؤسستك.

الخيارات: 

– مؤرش LED/ليزر
– عرض أبجدي رقمي أو عرض بوضع املصفوفة

– رشيط التأكيد
 ESD تصميم –

– مشّغل الصينية اآليل
– مشّغل الصينية اليدوي

– حامل نقل متحرك 
– ذراع دوار لوحدة التحكم

– فتحة مزدوجة/متعددة
– آلية قفل الصينية
– إدارة املستخدم 

 Logicontrol® 200 نظام التحكم بالوحدة –
– مرفاع مالئم للمصنع

– صينيات خاصة للتخزين يف املنصة النقالة
– مشغل الصينية لتشغيل الرافعة الشوكية

– أكرث من 6 فتحات وصول لكل وحدة
– تشغيل الرافعة الشوكية أمام الوحدة

– خاليا صور رأسية ملراقبة الذراع
 LED شاشة الوضع –

 Vario شاشة الوضع –
 TIC مصفوفة –
– النظام املساعد

– نظام الوزن

555555
املساعد املساعد– النظامم  النظامم

– نظام الوزن– نظام الوزن

أبعاد الوحدة

4380 مم من 1580 إىل   العرض    
4292 مم من 2312 إىل   العمق    

30050 مم  من 2550 إىل   االرتفاع    

فاصل ارتفاع الوحدة

خطوات مبقدار 100 مم   

بيانات األداء

الرسعة الرأسية قابلة للتعديل حتى 2.0 م/ث  

رسعة التخزين/االسرتجاع قابلة للتعديل حتى   
0.7 م/ث  

الحد األقىص للتحميل 67/120 طن  

الصينيات

4050 مم من 1250 إىل   العرض    
1270 مم من 610 إىل   العمق    
25 مم فاصل مساحة التخزين     
75 مم الحد األدين ملباعدة الصينية     
560 كجم الحد األقىص للتحميل حتى     

خيارات خاصة

- ضبط املربد/املجمد يصل إىل °25- م  
- وحدات التسخني تصل إىل °60+ م  

-  فئة 100 - 100000/أيزو فئة 5 - 8 تطبيقات   
غرفة األبحاث

-  إمكانية ضبط املحيط الجوي (%5 رطوبة   
نسبية / %10 رطوبة نسبية)

- الوقاية من الحريق (ماء/غاز)  
- األمتتة  

- الوقاية من االنفجار  

أبعاد الوحدة

4380 مم من 1580 إىل   العرض    
4343 مم من 2362 إىل   العمق    
20050 مم من 2550 إىل   االرتفاع    

الرسعة الرأسية قابلة للتعديل حتى 1.2 م/ث  

الصينيات

4050 مم من 1250 إىل   العرض    
1270 مم العمق     من 610 إىل    
50 مم فاصل مساحة التخزين    
100 مم الحد األدين ملباعدة الصينية     
725 كجم الحد األقىص للتحميل حتى     

أبعاد الوحدة

من 1580 إىل  4380 مم العرض    
من 2362 إىل  4343 مم العمق    

االرتفاع  من 2550 إىل  20050 مم   

فاصل ارتفاع الوحدة

خطوات مبقدار 100 مم   

بيانات األداء

الرسعة الرأسية قابلة للتعديل بحرية حتى   
0.75 م/ث  

الحد األقىص للتحميل 67/120 طن  

الصينيات

من 610 إىل 1778 مم العمق    
الحمل لكل صينية العرض    
1000 كجم 1250 مم    
900 كجم 2450 مم    

800 كجم  4050 مم    

إمكانية التعامل مع جميع األحجام املتوسطة 
بفاصل 50 مم

املواصفات الفنية

املواصفات الفنية

املواصفات الفنية
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ميكن تركيب أجهزة Shuttle XP خارج 
املبنى واحاطته بسور بدقة مع معرب 

وصول متريري لزيادة قدرة املنشأة 
الحالية.

تم تصميم جهاز استخراج الصينية 
الكاملة لتحسني معالجة البضائع الثقيلة 
والضخمة وهي عملية تتطلب مساعدة 

جهاز الرفع. يتم وضع الصينية أمام 
فتحة الوصول الخاصة بأغراض التحميل 
والتفريغ وذلك بواسطة جهاز استخراج 
الصينية الكاملة. وميكن تحميلها فوق 

عربة النقل االختيارية للمعالجة اآلمنة 
والسهلة.

Standard Solution | Vertical Lift System

فضل خيار معالجة الوصول املزدوج، 
أصبح من املتاح استخدام مستويني من 
العمل يف فتحة الوصول. حيث يتم نقل 

الصينية إىل مستوى العمل األول يف فتحة 
الوصول وغلق باب الحامية. يتم اسرتجاع 
الصينية التالية وحفظها عىل وضع انتظار 

خلف فتحة الوصول بينام يتم تخزين 
البضائع أو إزالتها.

ميكن أن متر وحدات الرفع الرأسية 
عرب أدوار املتعددة مع استخدام حتى 

ست فتحات توصيل، سواًء كانت 
موجودة أمام أو خلف الوحدة. ميكن 

تركيب أرضية مرفوعة، وهذا من شأنه 
أن يُتيح تنفيذ عمليات عىل العديد 

من املستويات يف الوقت نفسه (بحيث 
يكون التحميل عىل مستوى واحد أو 

جانب واحد ويكون االسرتجاع عىل 
الجانب اآلخر).

:Kardex Remstar Shuttle XP
كثافة عالية وتخزين آمن

يوفر Kardex Remstar Shuttle XP مرونة كبرية بفضل الخيارت املتنوعة املتاحة قبل وبعد التثبيت. فيمكن تغيري 
حجمه ونقله وتعديله لُيلبي تغريات العمل واملنشأة ومتطلبات االستخدام. ميكن تركيب النظام يف منطقة مجاورة مبارشة لخط 
اإلنتاج يف سبيل زيادة اإلنتاجية وتقليل متطلبات املساحة األرضية. ميكن أن يصل بني أدوار متعددة أو يتم تركيبه خارج املبنى 

مع فتحة وصول داخلية.

الرتكيب خارج املبنى

معالجة الوصول املزدوج

الرتكيب عرب أدوار متعددة

استخراج صينية آلية/يدوية
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تعترب الحموالت والصناديق والحاويات أجزاًء ُمعدة 
حسب الطلب ومصممة بدقة لتطابق أبعاد الصينية 

املطلوبة لضامن استخدام كل ميل مرت من مساحة 
التخزين. وتتسم بأنها أجزاء متعددة االستخدام ويسرية 

املعالجة وعليه فهي تُعد حًال مثاليًا ألنظمة التخزين 
اآللية. يتم تحسني أداء سري النقل وسالمته بواسطة 

بنية الحاويات خفيفة الوزن والقوية يف الوقت نفسه. 
ميكن تقسيم الحموالت والصناديق والحاويات إىل أجزاء 

إلنشاء مواقع تخزين أصغر حجاًم عند الرضورة. ميكن 
تسمية كل موقع تخزين للتعرف عليه برسعة ويٍرس 

عند التقاط البضائع.

تساعد فواصل الصينية يف تنظيم عملياتك وتوفري 
املساحات، كام توفر نظرة عامة فورية عىل البضائع 

املخزنة ووصول رسيع إليها. تستطيع باستخدام األقسام 
والفواصل إنشاء عدد دقيق من مواقع التخزين التي 

تحتاجها يف كل صينية. يكون حجم كل موقع تخزين من 
اختصاصات املستخدم، حيث أن مطابقة حجم موقع 

التخزين لحجم البضائع املخزنة يزيد كثافة التخزين إىل 
أقىص حد. ميكن تسمية كل موقعٍ برقم أو وصٍف منفرد 

مام يجعل اسرتجاع البضائع املخزنة أكرث رسعة. ميكن 
تركيب األقسام والفواصل بسهولة يف أي وقٍت ملالءمة 

التغريات يف حجم أو كمية البضائع املخزنة.

ميكن استخدام كل أنواع الحامالت املتخصصة لتنظيم 
األدوات والقوالب والتجهيزات الخاصة للحصول عىل 
السهولة والسالمة يف التخزين واالسرتجاع. تتيح هذه 
الحامالت وصول خاٍل من املشكالت ومعالجة يسرية. 

كام يجعل استخراج الصينية آليًا أو يدويًا استخدام 
الرافعات واملرافع استخداًما خاليًا من املشكالت. ميكن 

وضع فتحة الوصول عىل مستوى األرض للوصول بواسطة 
الرافعات الشوكية وذلك يف بعض االستخدامات الخاصة.

تنظيم كافة املواد – ملحقات الصينية

ميكن تهيئة كل صينية حسب األقسام أو الفواصل أو الحموالت أو الصناديق أو الحاويات أو الحامالت الخاصة لتلبية احتياجات 
التخزين الخاصة بك وإعطائك توصيل كامل النطاق. يضمن التطابق التام ألبعاد البضائع املخزنة مع أبعاد الصينية كثافة تخزين 

قصوى وتنظيم أفضل وفرتات اسرتجاع أرسع. 

الصناديق والحاويات الفواصل واألقسام الحامالت والتجهيزات الخاصة

التطبيقات املعتادة: 

– قطع الغيار
– الصيانة والتصليحات

–  األدوات والقوالب 
–  التجهيزات 

–  أجهزة التثبيت 
–  البضائع تامة الصنع 

–  التخزين املعزول

الغيار– قطع الغيار – قط
ي– الصيانة والتصليحات واوال ي

–  األدوات والقوالب –  األدوات والقوالب 
التجهيزات التجهيزات– تجج  التجهيزات –

–  أجهزة التثبيت –  أجهزة التثبيت 
الصنع –  البضائع تامة الصنع  –  البضائع تام

–  التخزين املعزول–  التخزين املعزول
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مثانية أسباب الختيار 

:Kardex Remstar Shuttle XP

امليزة: تقليل تكاليف العاملة 
يتم تسليم املواد آليًا إىل العامل مام يقيض عىل وقت الحركة 
والبحث املهدر. يقوم نظام االلتقاط الضويئ الذي يتم تركيبه 

اختياريًا بتحديد املادة والكمية املراد التقاطهام برسعة مام يزيد 
من اإلنتاجية.

امليزة: توفري املساحات األرضية/استخدام االرتفاع
نظام تعديل ارتفاع الصينية كل 25 ملم لجميع املواد املخزنه 
بفضل تكنولوجيا Optiflex® يستعيد االستفادة مام يصل إىل 

%85 من مساحة األرضية املهدرة يف األساليب األخرى.

امليزة: التصميم املريح 
ليست هناك حاجة إىل عامل لتثبيت املواد أو الوصول إليها أو 
التسلق للوصول إليها. يعمل Shuttle XP مببدأ "البضاعه اىل 

املستخدم" أي تسليم املواد آليًا إىل فتحة الوصول املوضوعة 
بطريقة مريحة. كام ميكن أيًضا تسليم الصينيات لكل شخص 

حسب ارتفاع العمل لديه.

امليزة: السالمة 
ميكن أيًضا مراقبة الوصول إىل الصينيات املحددة أو تعقب 

املستخدم والصينية. تم تجهيز Shuttle XP بأبواب حامية لزيادة 
سالمة وأمن العاملني وحامية املواد املخزنة. كام يتم التقليل من 

مستويات الضوضاء عىل نحٍو مالحظ.
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نوفر لعمالئنا مستويات عالية من االنتاجية للموضفني و تقليل متطلبات 
املساحه االرضيه و سهولة السيطرة واالدارة للمخزون.

امليزة: املرونة 
ميكن برمجة كل صينية طبًقا ملعامالت التشغيل. تقديم خيارات 

إضافية مبا يف ذلك الرسعات البطيئة للبضائع الهشة وتخزين 
البضائع التي يكرثها طلبها بالقرب من "املنطقة الذهبية" 

وصالحيات الوصول للصينيات وتخزين الصينيات بقدرات وزن 
متباينة يف وحدة واحدة، إىل غري ذلك من الخيارات الكثرية.

امليزة: الدقة 
توفر أجهزة االلتقاط الضويئ املدمجة وفحص الباركود وواجهات 
الربنامج أعىل املستويات من الدقة املمكنة. باإلضافة إىل إمكانية 

التوصيل بسيور النقل واألذرع الروبوتية وأجهزة الرفع لتحقيق 
أقىص راحة عند العمل.

امليزة: القياسية 
يتيح التصميم القيايس التعديل وفًقا لالرتفاعات برسعة وبتكلفة 

قليلة، لتلبية تغيري املرافق أو سري العمل.

امليزة: املوثقية 
يوفر Shuttle XP مستويات غري مسبوقة من وقت العمل يف 
الصناعة وذلك من خالل قاعدة الرتكيب العظيمة ألنظمة الرفع 

الرأسية. يُعترب Shuttle XP واحًدا من التقنيات الرائدة يف 
الصناعة بدًءا من التصميم وحتى التصنيع والرتكيب والخدمة.
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:Kardex Remstar Shuttle XP
التخزين الذيك بأعىل

املعايري

يوفر Shuttle XP أقىص سعة ممكنة، مثبتًا عىل 
أدىن حد من املساحة، وذلك بفضل االستخدام الكامل 
لالرتفاع الواضح املتوفر و التخزين بفواصل تبلغ 25 

مم. تفحص تكنولوجيا Optiflex كل صينية باستخدام 
الحاجز الضويئ لضامن تخزينها يف أقل مساحة. وبفضل 

هذه التكنولوجيا، ميكن تخزين األشياء املختلفة من 
حيث االرتفاع يف جهاز واحد بكفاءة، من أصغر مسامر 

إىل الصندوٍق إىل الطبليات. 
فيام يتعلق بالحامية القصوى للبضائع املخزنة 

والعاملني، يتم إعداد كل جهاٍز بعدد من عنارص األمن 
مثل أبواب الحامية يف فتحة الوصول أو الستائر الضوئية 

اآلمنة املوجودة أمام فتحة الوصول ملراقبة منطقة 
التشغيل بأكملها وحامية العاملني.

يتم تركيب أبواب حامية ضمن الرتكيب القيايس، وذلك 
لزيادة السالمة وحامية البضائع باإلضافة إىل خفض 

مستويات الضوضاء.

يُسلم جهاز االستخراج الصينية املطلوبة لفتحة الوصول 
أو إرجاعها إىل موقع التخزين الفارغ ضمن الجهاز 

برسعات عالية. عند الضغط عىل الزر أو عند فحص 
الباركود.

 .L تم تجهيز الجدران الجانبية لفتحة الوصول مبقاطع
وتتيح تلك املقاطع وضع الصينيات املتعدة يف فتحة 

الوصول (معالجة التوصيل املزدوج) باإلضافة إىل مواقع 
العمل املعدلة عىل نحٍو منفرد لكل عامل استناًدا إىل 

ارتفاعهم الجسامين.

بعد أن يتم تنشيط الحاجز الضويئ للسالمة والذي 
يوجد أمام فتحة الوصول يتم وقف جميع تحركات 

النقل للجهاز عىل الفور.

جهاز االستخراج

أبواب الحامية

مقاطع L يف فتحة الوصول

الحاجز الضويئ
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بدًءا من الفاعلية القياسية بواسطة املاسح الضويئ 
للباركود وحتى نطاق واسع من أنظمة اإلرشاد البرصية: 

 Kardex Remstar تقوم أنظمة الرفع الرأسية من
 Kardex واملتصلة بربنامج إدارة املخازن العاملي

Remstar Power Pick Global أو أي برنامج 
ERP آخر مبساعدة املشغل يف إنجاز عمله بدقة 

بالغة. تقدم Shuttle XP نطاقًا واسًعا من األجهزة 
املمكنة توصيلها: املاسح الضويئ للباركود، والطابعات، 

وتقنيات االلتقاط الضوئية، وأنظمة التخزين واالسرتجاع 
 (AGV) الديناميكية األخرى، واملركبات املوجهة آليًا

وتقنيات RFID، وأكرث من ذلك.

دمج رسيعٍ وسهل للامسحات الضوئية للباركود لتعريف 
األمر وااللتقاط والتأكيد.

الدمج البسيط للمرفاعات والرافعات والقوابض 
واملناوالت لزيادة طرق معالجة املواد املريحة.

استخدام سيور النقل يف التواصل بني مناطق العمل 
يعترب حالً مثاليًا وذلك لتحقيق االلتقاط الرسيع ودمج 

األوامر. يتم تسليم املواد إىل فتحة الوصول آليًا ثم 
التقاطها ونقلها إىل حاويات الشحن عىل سري النقل.

تقدم Kardex Remstar تقنيات التقاط ضوئية حتى 
تلبي معظم احتياجات واستخدامات املنظامت يف سبيل 
تحسني سعة ودقة إنتاجية العاملني. ميكن تجهيز أجهزة 

Shuttle XP مبؤرشات للمواضع ومؤرشات لإلضاءة 
وأرشطة التأكيد يف فتحة الوصول.

املاسحات الضوئية للباركود

أجهزة املعالجة والرفع

أنظمة سيور النقل

االلتقاط الضويئ

زود منشأتك باحدث التقنيات املتكامله. 
تستطيع Kardex Remstar تقديم حلول دمج األنظمة يف الوقت املحدد وحسب امليزانية 

املوضوعة وذلك بدًءا من الوحدات القامئة بذاتها والجاهزة وحتى األنظمة املدمجة.

التطبيقات املعتادة:

التقاط املواد  –
التقاط الكميات  –

االندماج  –
الفرز  –

إعادة التعبئة  –

التطبيقات املعتادة:التطبيقات املعتادة:

التقاط املواد املوملوادا–  اط الالتقت  –
الكميات التقاط الكميات– التقاط التقاط الكميات– ط الكميات 

االندماج  –
الفرز  –

إعادة التعبئة  –
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قوة ليس لها مثيل: ميكن أن تحمل صينيةاألحامل 
الثقيلة الخاصة بنا 800 كجم مع عرض متميز يبلغ 
4050 مم، مام يجعلها مثالية اللتقاط األجزاء ذات 

الوزن املتوسط وحتى الثقيل، وتضع بذلك معايري 
جديدة بشأن قدرة حمل املواد.

يضمن تطبيق معالجة مناولة الطبليات إمكانية 
وضع الطبليات مبارشة عىل صينيات الطبليات 

بواسطة الرافعة الشوكية أو بواسطة عربة الطبليات 
وتخزينها يف املنشأة الخاصة بها. وهذا من شأنه 

أن يوفر مساحة يف األرضية ويقلل من الحاجة إىل 
الشاحنات ذات الشوكة العالية. باإلضافة إىل العثور عىل 

البضائع املخزنة بصورة رسيعة. باختصاٍر يساعد هذا 
التطبيق بكفاءة يف خفض التكاليف وزيادة اإلنتاجية 

كام أنه يعطي مزيًدا من السالمة والحامية.

ميكن نقل البضائع الثقيلة بصورة أرسع ال مثيل لها 
بواسطة املرفاع املجّهز يف املصنع. والغاية من إتاحة 
الرافعة املدمجة بصورة ثابتة وزيادة رسعة إنتاجية 

الفرد للبضائع هو توفري الوقت واملال. كام يعد التصميم 
املعّدل ذو الراحة البالغة وكذلك زيادة السالمة يف هذا 
التطبيق من املزايا التي يوفرها وهي أيًضا من الجوانب 

الهامة لدى فريق العمل لديك.

يقدم Shuttle XP 1000 قيمة إضافية يف نطاق سعة التحميل العالية  
والتي تصل إىل 1000 كجم بطريقة مبارشة وذلك بفضل التطبيقات الجديدة الثالثة.

صينية األحامل الثقيلة معالجة مناولة الطبليات معالجة رفع املواد الثقيلة

:Shuttle XP 1000
أقوى، أكرب، أكرث مميزات

Standard Solution | Vertical Lift System
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سابًقا كاألركان واملحاريب سابًقا كاألركان واملحاريب 

عرسعة–   تخزين حجم أكرب من الوحدة املفردة مع رسعة  ع اململف ل م أك م يي    –
االنتقال ذاتها كام يحدث يف الوحدة املفردة االنتقال ذاتها كام يحدث يف الوحدة املفردة 

ع)(آلية عارضة الرفع) (آلية عارضة الرفع)  ر ر ي عع(

و و  Shuttle XPlusShuttle XPlus يوفر الجمع بني –   يوفر الجمع بني   –
Shuttle XPsShuttle XPs سيناريوهات التقاط أرسع  سيناريوهات التقاط أرسع 

:Kardex Remstar Shuttle XPlus
  Shuttle توصيل حتى اربع وحدات

مع بعضها البعض للحصول عىل سعه تخزينية أكرب

يتسم Shuttle XPlus بأن مثايل للمخزن ذو 
السعة الكبرية، والذي يوفر مساحة تخزين تصل إىل 

2300 م2 عىل مساحة 20 م2. ميكن أن تتحمل 
Shuttle XPlus حمولة تصل حتى 240 طن. ويتم 
توصيل وحدات الرفع املتعددة وذلك بواسطة عارضة 

نقل إىل نظام Shuttle XPlus. ينتقل جهاز االستخراج 
عىل العارضة لجلب الصينية املطلوبة مع البضائع 

املخزنة، إما بصورة مبارشة إىل فتحة الوصول أو بالعودة 
إىل مساحة التخزين الخالية يف وحدات النظام. تنتقل 

أداة االستخراج بشكل قُطري عرب وحدات الرفع لتحقيق 
أقرص فرتات اسرتجاع.

ملحة رسيعة عىل املزايا:

باإلضافة إىل مزايا Shuttle XP، يقدم 
Shuttle XPlus مزايا أكرث كام ييل: 

–  تشغيل وحدات تخزين متعددة من 
خالل منصة عمل واحده 

–  مسافات قصرية بني فتحات الوصول من أجل 
تقليل أوقات السري 

–  تتسم أعداد ومواضع فتحات االسرتجاع بأنها    
اختيارية 

–  االستغالل املثايل لألرضية التي مل تكن متاحة 
سابًقا كالزوايا واالماكن الضيقه 

–   تخزين حجم أكرب مقارنة بالوحدة املفردة مع 
رسعة االنتقال ذاتها كام يحدث يف الوحدة املفردة

(آلية عارضة الرفع) 

–   يوفر الجمع بني Shuttle XPlus و 
Shuttle XPs سيناريوهات التقاط أرسع 

أبعاد الوحدة

7040 مم  من 4460 إىل   العرض   
3074 مم  من 2921 إىل   العمق    
20050 مم  من 3050 إىل   االرتفاع    

معدل التعديل بارتفاع الوحدة

خطوات مبقدار 100 مم   

بيانات األداء

رسعة محرك 250 كجم/500 كجم  

الرسعة الرأسية قابلة للتعديل حتى 1.5 م/ث  

رسعة التخزين/االسرتجاع 0.62 م/ث  

الرسعة األفقية قابلة للتعديل حتى 1.3 م/ث  

سعة التحميل اإلجاملية 30 طن لكل وحدة   

الصينيات

من 1250 إىل 2450 مم  العرض    
813/864 مم العمق    
الضبط 25 مم معدل التعديل    
الصينية 75 مم ارتفاع الصينية    
حمولة يصل إىل 545 كجم صايف    

املواصفات الفنيه
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:Kardex Remstar Shuttle XPmultiple
نظامان معياريان مستقالن ومرتفعان

ومركبان بجانب بعضهام

يتسم Shuttle XPmultiple بأنه حل مثايل حيث ميكن 
تركيب نظامني منفصلني. ميكن استغالل املساحات العميقة 
والضيقة بكامل مداها. يتم تقليل املسارات بواسطة 

 Shuttle تحديد فتحة عمل واحدة. يتكون
XPmultiple من ثالث أنظمة مرتفعة 

معيارية ومستقلة، بحيث تكون هذه 
األنظمة مثبتة بجانب بعضها. يتم نقل 

الصينيات من النظام الخلفي إىل النظام 
األمامي والعكس بالعكس بواسطة 

وحدات النقل. ميكن طلب بضائع النظام 

ملحة رسيعة عىل املزايا:

يقدم Shuttle XPmultiple مزايا أخرى كام ييل: 

–   السعة التخزينية للمستودع 

–    العمل بالتوازي للتجهيز لاللتقاط: 
يعمل العامل عىل صينية واحدة، 

بينام يجّهز النظام الصينية املطلوبة 
التالية. 

–   حلول لبعض لحاالت الخاصة 
مثل الزوايا و أألماكن الضيقة 
حيث تكون هناك حاجة إىل 

الرتكيب يف عمق الغرفة 
(مثل، الحاجز يف منظقة اإلنتاج). 

تتوفر وضعيات مختلفة لتحقيق   –
رسعة انتاجية مثالية   

–   التقليل من املساحة املعدة 
ملنطقة الدوران وااللتقاط 

 Shuttle XPmultiple ميكن استخدام   –
كوحدة قامئة بذاتها، ولكن 

ميكن توسعته ليصبح 
نظاما متصًال.

11414 Shuttle XPmultipleShuttle XPmultiplepp م–   ميكن استخدام –   ميكن استخدام  ن مممي ن مي
نكوحدة قامئة بذاتها، ولكن  وولكل بذاتهتهاا، مئة قاق كوحددةة

ميكن توسعته ليصبح ميكن توسعته ليصبح 
ًنظاما متصًال. متصالص نظ

أبعاد الوحدة

3980 مم من 1580 إىل   العرض    
12296 مم من 4624 إىل   العمق    
30050 مم من 2550 إىل   االرتفاع    

معدل التعديل بارتفاع الوحدة

خطوات مبقدار 100 مم   

بيانات األداء

الرسعة الرأسية قابلة للتعديل حتى 2.0 م/ث  

  رسعة التخزين/االسرتجاع قابلة للتعديل حتى 
0.7 م/ث

الحد األقىص للتحميل 67/120 طن لكل وحدة  

الصينيات

من 1250 إىل 3650 مم العرض    
610/813/864 مم العمق    
الضبط 25 مم معدل التعديل    
الصينية 75 مم ارتفاع الصينية    
صايف  حمولة يصل إىل 560 كجم أبعاد الوحدة  

املواصفات الفنيه

املتصل من فتحة وصول واحدة فقط وذلك يف نظام 
Shuttle XPmultiple. يتم توصيل الصواين يف أقرص 

وقت ممكن. يعمل نظام اختيار املواد الداخيل عىل 
اختصار الكثري من أوقات أألنتظار. يستخدم النظام 

Kardex Remstar برنامج إدارة املخزن العاملي
 .Power Pick 

يتم تنظيم اسرتجاع البضائع املخزنة والتحكم فيها 
بواسطة الربنامج الذيك.
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Power Pick Global مباديء العمل عند

:Kardex Remstar Power Pick® Global
برنامج إدارة املستودعات

للحلول االسرتاتيجية الداخلية

برنامج إدارة املستودعات املتميز بسهولة استخدامه وفعاليته وبنيته القياسية.

الكفاءة 
يساعدك دمج برنامج Power Pick Global داخل 

عملياتك يف زيادة أوقات االنتاجية. فهذا يحّسن لديك 
كًال من أوامر الكميات والتقاط األوامر املتعددة وحركة 

أنظمة التخزين املعدلة حسب الوقت، وذلك لتحقيق 
أقىص قدٍر من االستعداد للعمل وزيادة اإلنتاجية. 

الدقة
بدًءا من الفاعلية القياسية بواسطة الباركود أو املاسح 

الضويئ املحمول أو جهاز التحكم يف الوزن وحتى نطاق 
واسع من املزايا األخرى مثل االلتقاط الضويئ، التوصيل 
 Kardex Remstar يقلل :LED/الضويئ، مؤرش الليزر
Power Pick Global من أخطاء العاملني ويزيد من 

دقة االلتقاط إىل مستوى 99%. 

أألمان 
ميكن التحكم يف صالحيات مجموعة معينة أو مستخدم 

معني ومن ثم إدارتها، وميكن أيًضا تعقب كل وصول 
للنظام وذلك بفضل دمج الربنامج. 

الدمج 
بدًءا من "التوصيل والتشغيل" اليسري والربنامج املوصل 

إىل الحلول املتخصصة – تستند كافة حلول برنامج
 Windows®  *عىل تكنولوجيا Power Pick Global
 ERP و WMS وميكن أن تتداخل مع غالبية مزودي

من الصف األول والصف الثاين. 

القياسية
من أصغر مستودع وحتى مركز التوزيع املعقد: ميكن 
تصيم Power Pick Global بدقة ليالئم متطلباتك، 
مزوًدا مبزايا أمان مستقبلية ومدرجة يف الحزمة. وذلك 

ألننا نداوم عىل التطوير املستمر والتوسيع لنظام 
 .Power Pick Global

*  ®Windows هو عالمة تجارية مسجلة لرشكة مايكروسوفت.

SmartpickSmartpick 60000 –
حزمة برامج لاللتقاط املحرتف مع  حزمة برامج لاللتقاط املحرتف مع  

معدل التقاط مرتفع معدل التقاط مرتفع 

SmartpickSmartpick 52005200 –
االلتقاط املحرتف مع معدالت التقاط مرتفعة،  

مخصص لقطاع الصناعات األلكرتونية

تقدم Kardex Remstar نطاًقا واسًعا 
من تطبيقات الربنامج:

 Cleverstore 1000   –
برنامج للتخزين واإلمداد البسيطني 

 Smartpick 6000  –
حزمة برامج لاللتقاط املحرتف مع  

معدل التقاط مرتفع 

 Smartpick 5200  –
االلتقاط املحرتف مع معدالت التقاط مرتفعة،  

مخصص لقطاع الصناعات األلكرتونية
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:Kardex Remstar
دامئًا بالقرب منك - عىل مستوى العامل

أسرتاليا
النمسا
بلجيكا
الصني
قربص

جمهورية التشيك
الدمنارك

فنلندا
فرنسا
أملانيا

بريطانيا العظمى
املجر
الهند

أيرلندا

إيطاليا
هولندا
الرنويج
بولندا
روسيا

سنغافورة
سلوفاكيا

أسبانيا
السويد
سويرسا

تركيا
أمريكا

معلومات إضافية:
www.kardex-remstar.com

تتسم صورة املنتج يف هذا الكتيب بأنها موجهة إىل دولة محددة وقد تتباين بعض التفاصيل املوضحة عن املعدات التى تم تسليمها. الحقوق محفوظة إلدخال تعديالت عىل التصميم
.Kardex AG وتصحيح األخطاء أو أخطاء الطباعة أثناء وقت التسليم دون إرسال إشعاٍر مسبق. ما مل يُذكر خالف ذلك، فإن كل العالمات التجارية الواردة يف هذا الكتيب هي عالمات تجارية مسجلة لرشكة


