Kardex Remstar M-Upgrade 03 – KVPK

Upgrade van de veiligheidscontrole voor
Shuttle® XP-eenheden
Kardex verticale fotocelkit

Shuttle XP geleverd tussen 2002 tot heden – C2000, C3000 & Logicontrol®

Verhoog het veiligheidsniveau van
standaardcontroles ter bescherming van
gevoelige en waardevolle goederen.
De geïnstalleerde kit bestaat uit fotocellen aan de voor- en

Voordelen voor de klant
Geavanceerde
waarschuwing

De sensoren houden de schacht in het
oog en zorgen voor een vrije beweging
van de extractor.

Verbeterde
veiligheid

Zorgt ervoor dat fouten bij de opslag
van goederen op tijd worden herkend
om botsingen te voorkomen.

Verhoogde
bescherming

De fotocellen controleren de schacht
vóór elke beweging van de extractor.

Waarde voor
uw geld

Voordelige oplossing in een omgeving
met hoge risico’s.

Geruststelling

Toegevoegde bescherming van uw
waardevolle opgeslagen goederen.

achterzijde van de extractorschacht en controleert de positie
van de opgeslagen legborden in verticale richting. Vóór elke
positionering van de lift controleert de besturing of de fotocellen
correct werken en of de schacht vrij is van belemmeringen.
Eenvoudige installatie aan elke Shuttle XP als een veiligheidsverbetering van de vervangingsmarkt. Ideaal voor machines
geïnstalleerd in gebieden met een hoog risico op aardbevingen,
machines met los opgeslagen producten, machines met
een hoog risico op botsingen, machines met waardevolle of
gevoelige goederen. De verticale fotocelcontrole zorgt ervoor

De upgradekit is gebaseerd op de toestand waarin de eenheden

dat potentiële botsingen op tijd worden herkend, waardoor

geleverd worden. Er wordt geen rekening gehouden met

lange stilstandtijden worden voorkomen.

eventuele latere wijzigingen.

...contacteer ons. Gebruik het bestelformulier aan de achterkant of neem contact
met ons op. Wij bezorgen u graag een offerte.
Nederland: Telefoon +31 348 494040 • Fax +31 348 494060 • E-mail: service.remstar.nl@kardex.com
Belgium: Telefoon +31 348 494040 • Fax +31 348 494060 • E-mail: service.remstar.be@kardex.com

Kardex Remstar M-Upgrade 03 – KVPK

Upgrade van de veiligheidscontrole
voor Shuttle® XP-eenheden
Bestelformulier
Kardex Remstar Netherlands
Pompmolenlaan 1
3447 GwK Woerden
Netherlands

Faxnr.+31 348 494060
E-mail: service.remstar.nl@kardex.com

Kardex Remstar Belgium
Rue Saint-Denis 155
1190 Brussel
Belgium

Ja

Faxnr.+31 348 494060
E-mail: service.remstar.be@kardex.com

Onze contactgegevens:
(gelieve aan te vinken)

Wij zouden graag meer informatie krijgen over de bestelling
van een upgrade voor onze bestaande eenheden. Kijk
hieronder voor informatie over de uitrusting die momenteel
geïnstalleerd is op onze site.

Bedrijfsnaam

Contactpersoon
Eenheid (eenheden) type

Serienummer

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoon

Fax

Inbegrepen bij de M-upgrade:
E-mail
• Verticaal bevestigde fotocellen
• Kabels & bevestigingsbeugels
• Documentatie

Datum/Handtekening/Bedrijfsstempel
Kardex Systemen / NV Kardex SA • Pompmolenlaan 1 3447 • GK Woerden • Nederland • A Kardex Group company
Kardex Systemen / NV Kardex SA • Rue Saint-Denis 155 • 1190 Brussel • Belgium • A Kardex Group company
Het standaardpakket omvat niet alle opties en uitrustingsversies die in de brochure worden weergegeven. Wij behouden ons het recht voor om het design of de constructie te
wijzigen, fouten en drukfouten te maken zonder kennisgeving tijdens de leveringsperiode. Tenzij anders aangeduid, zijn alle handelsmerken die in deze brochure worden vermeld,
geregistreerde handelsmerken van de Kardex Group. Alle bestellingen zijn onderworpen aan de algemene handelsvoorwaarden van Kardex Systems UK.

