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META
HIGH-CLIP® AKL

Automatizált apróalkatrész raktár, sőt több.

Minél szélesebb a termékskála, minél kisebb méretűek a termékek,

illetve minél gyakrabban rakodnak kisebb mennyiségű árut, annál

inkább értékelhetők a META HIGH-CLIP® AKL – automatizált ma-

gaspolcos állványrendszer – előnyei.

Az árucikkeket a lehető legkisebb helyen, a legtömörebben az

AKL rendszerben lehet tárolni. Így optimálisan lehet kihasználni

a rendelkezésre álló teret. Az árut egy automata irányítású, rend-

kívül mozgékony szállítókocsi viszi a raktártérből a központi ko-

missiózó helyre.

Az automatizált készletnyilvántartás révén nemcsak a komissiózás

hatékonysága növelhető jelentősen, hanem a készletnyilvántartás

biztonsága és a kiszolgálás gyorsasága is.

A META HIGH-CLIP® AKL előnyei:
• Gyors hozzáférés az „áru az emberhez” elv alapján, a komis-

siózó teljesítményét akár 60%-kal megnövelheti.

• Út-idő megtakarítás (akár 80%-os).

• Ergonomikus és áttekinthető munkahelyek létrehozása folya-

matos árufeltöltés biztosításával.

• Jobb áttekinthetőség a komissiózásnál (akár 30%-kal csökken-

het az információszolgáltatás ideje).

• Közvetlen hozzáférés az összes termékhez.

• Leltárhibák leszűkítése – az árukészlet folyamatos ellenőrzése

raktárkezelő szoftverrel.

• Nagyfokú biztonság zártrendszerű, ellenőrzött árumozgatás

által.

• Nehéz áruk is jól mozgathatók.

• A magasépítésű (High Clip) állványrendszer használatával tömör

raktározás, optimális helykihasználás valósítható meg.

• Dupla mélységben helyezhető el az áru.

Szimplasoros tárolás META HIGH-CLIP® AKL
rendszerrel – alkalmazási példa
• Tárolóeszköz: 600x400x285 mm műanyag doboz,

tömeg 50 kg

• Állványmagasság: 7850 mm

• Állványszintek száma: 21

• Tárolóhelyek száma: 840

A META HIGH-CLIP® AKL előnyei a statikus
állványrendszerekkel szemben
• Időmegtakarítás a META AKL rendszerrel. Nagy teljesítményű

állványkiszolgáló rendszerek segítenek a komissiózó tevékeny-

ségében. A 60%-os időmegtakarítás gyorsítja az árukezelést.

• Egy intelligens raktárkezelő programmal kiegészítve jelentősen

növelhető az üzemelés hatékonysága.

• Ergonomikus munkahelyek kialakítása az „áru az emberhez”

elv alapján.

Merevítés: a vízszintes és függőleges merevítők nagyfokú stabilitást biztosítanak.

Kereszttartók: kivitelezés horganyzott acélból, hátul túltolásgátlóval.

A felső vezetősín illeszkedése

Hagyományos lemezpolcos állvány Automatikus apróalkatrész raktár

A talajegyenetlenség kiküszöbölése
állítható talplemezekkel.

Merevítők és lemezpolcok kapcsolódása.

Tárolóhelyek bővítése a META HIGH-CLIP® AKL
rendszerrel
A komissiózó teljesítménye jelentősen optimalizálható. Különösen

magas áruforgalom esetén lehet igazán profitálni az AKL rendszer-

ből. A kompakt építésű rendszer által értékes raktárterület nyerhe-

tő: a hagyományos raktárrendszerhez képest akár 20% extra felület.

Automatikus apróalkatrész raktárHagyományos lemezpolcos állvány

META HIGH-CLIP® AKL lemezpolcos META
állványokkal kombinálva – többlet tárolóhely
Könnyű, tömör rakategységekkel kombinálva optimalizálható az

AKL helykihasználása. Gyors, közvetlen hozzáférés segíti az op-

timális árumozgatást. 25 milliméterenként állítható a tárolószint

magassága – egyedileg alakítható az adott követelményekhez.

Tervezés
A META sokéves tapasztalattal rendelkezik az állványrendszerek

tervezésében és gyártásában. Ezt a tudást az ügyfelek igényeinek

teljes körű kiszolgálására fordítja.

A magyarországi képviselet munkatársai szakmai tanácsot adnak

akár helyben is: gazdaságossági elemzések, konkrét tervötletek,

gazdaságilag átgondolt projektajánlatok… A vevői igények alap-

ján jön létre a koncepció.

Megvalósítás
Ha a META HIGH-CLIP® AKL mellett dönt, szerelőbrigádunk

gyakorlott projektvezető irányításával a legrövidebb idő alatt fel-

építi a választott rendszert.

Szerviz, karbantartás, utánrendelés
A META HIGH-CLIP® AKL csereszabatos más META állványok-

kal, hosszú élettartamú, bármikor átépíthető, bővíthető és kiegé-

szíthető az Ön elvárásainak és kívánságainak megfelelően. A cé-

günk rendszeres állványfelülvizsgálatot is kínál Önöknek. A

rendszer működését és az állványok biztonságos használatát

igény esetén képzett szakembergárda ellenőrzi.
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