Офисни карусели HÄNEL Rotomat: Оптимални системи
за съхранение на документация и картотеки
В офисите и администрациите по целия свят много години с успех се използват
офисните карусели HÄNEL Rotomat.

Използвайте и Вие предимствата
на тези автоматизирани системи!

Hänel Büro-und Lagersysteme GmbH (Германия)

вече над половин век произвежда автоматизирани офисни стелажи от елеваторен тип
- карусел
Офис машините са предназначени за съхранение на различни
видове висящи папки, свободно стоящи папки и класьори за
формати А3, А4, А5, документи и чертежи формати А2 и А1,
печатна и канцеларска продукция, картотеки, компактдискове
и т.н.

Принцип на действие
HÄNEL Rotomat доставя автоматично рафтовете, на които се
съхранява документация, до работния отвор (отвори) по
команда на оператора. Работният отвор се разполага на
удобна за седящ оператор височина. Рафтовете се придвижват
вътре чрез направляващи механизми и вертикално верижно
електрозадвижване на каруселен принцип – колело на Ферис.
Извикването на необходимият рафт или папка става с
въвеждане от командния пулт или компютъра на номера на
рафта (секция, кутия, артикул). Работният отвор се затваря и
заключва чрез вертикални плъзгащи се врати.
Всяка машина се разработва индивидуално, като височината
на конструкцията достига до над 7 м. ,което от своя страна
води до оползотворяване височината на помещението и
икономия на площ. Системите за управление са прости за
използване и не изискват специални познания от
обслужващия персонал. Те позволяват да се реши каквато и да
е задача по автоматизацията на съхранението на
документацията.
Предимства
• Икономия на площ над 50%.
• Пестене на време
• Ергономичност.
• Възможност за обслужване на
няколко етажа.
• Индивидуален подход.
• Високо качество и надеждност.
• Безопасност.
• Защита на документацията.
• Цветови решения.
• Персонифициран достъп.
• Бърз монтаж.
• Просто техническо обслужване.
• Дълговечност.
Конструкция на корпуса
Корпусът на HÄNEL Rotomat е стоманен. Има екологично
чисто прахово лаково покритие. Използват се 5 варианта на
съвременни цветови решения, позволяващи хармонично да
се впише HÄNEL Rotomat във всеки офис.
Безопасност
Патентованите системи за безопасност правят тази техника
абсолютно сигурна за човека, а немското качество и повече от
половинвековният опит в производството и обслужването
осигуряват надеждността й. Фирмата Hänel беше удостоена
първа в света в своята област със сертификат за качество ISO
9001. Цялото оборудване, произвеждащо се в заводите на
HÄENEL притежава знака GS и преминава тестове за
безопасност по стандартите на SUVA.
Система за управление
Тя позволява HANEL Rotomat да се свърже с компютър и с
други периферни устройства. Също така, няколко HAENEL
Rotomat могат да се обединят в единна система.
Задвижване
То се осъществява с помощта на два двускоростни реверсивни
двигателя. Захранване – 220/380 волта.

Видове модели
Rotomat 300 – за съхранение на висящи папки и класьори с достъп
отстрани системи Zippel, Elba/Leitz, Tobro...
Rotomat 400 – за съхранение на свободно стоящи папки с достъп
отстрани
Rotomat 500 – за класьори, формати А3, А4, А5
Rotomat 600 – за съхранение на висящи папки формат А4 с достъп
отгоре
Rotomat 7-600 – за картотеки и вертикално стоящи папки и
файлове
Rotomat 700 – за картотеки
Офис каруселите могат да бъдат проектирани и произведени за
оператори с ограничени физически възможности.
Технически характеристики
• широчина от 2,6 до 3,3 метра
• височина от 2 до 8 метра
• възможност за повече от един работен отвор
• количество рафтове от 10 до 40
• дълбочина 1/1,5/1,25 метра + 0,3 м работна маса
Примери
Rotomat 500/100/327/356 с 14 рафта
Вместимост: 39,97 линейни метра/798 класьори А4 с дебелина 5 см.
Размери: височина 3 120 мм, широчина 3 270 мм, дълбочина
1000+300 мм работна маса, разположена на височина 750 мм.
Rotomat 600/125/328/305 с 16 полици. Висящите папки са с
височина 285мм.
Вместимост: 58,88 линейни метра.
Размери: височина 3 090 мм, широчина 3 280 мм, дълбочина
1255+300 мм работна маса, разположена на височина 750 мм.
На територията на България и Македония Hänel Büro-und
Lagersysteme GmbH се представлява от българската
инженерингова компания Логистични Системи ООД, която
повече от 5 години се занимава с автоматизация на складови
процеси. Нашите специалисти ще проектират, доставят,
монтират и инсталират оптималното за вас оборудване.
Освен това, ние можем да Ви предложим подобно оборудване и
за индустриално приложение.
Оценете работата на стелажите Hänel със собствените си очи!
Получете безплатно новия двоен CD от офиса на Логистичи
системи ООД.
Логистичи системи ООД
ул. Топли дол 2Б, София 1680
Тел. : 02 958 04 15
Факс: 02 958 04 16
e-mail: info@logsys.bg
web: www.logsys.bg

