Mondja el nekünk, hogy a hétköznapi munkavégzés mely területét szeretné megkönnyíteni

Célunk, hogy olyan műszaki támogatást nyújtsunk, amely megkönnyíti az akár szaktudással

és mi egy olyan mérnöki megoldást ajánlunk fel, amivel a tízszeresére növelheti hatékony-

nem rendelkező emberek megterhelő munkáját is, ezzel megteremtve a fejlődés és gyara-

ságát! Engedje meg, hogy betekentést nyerjünk ipari környezetébe, ami alapján felmérhet-

podás lehetőségét a térségben.

jük igényeit és cégünk olyan technológiai megoldást kínál, amely üzemeltetése sem szakér-

Cégünk olyan rendszerek kiépítését vállalja, amely a természet megújuló erőforrásait alakít-

telmet, sem karbantartást nem igényel. Részben vagy egészében gépesíti a munkát, ezáltal

ja át a hétköznapokban nélkülözhetetlen energiává, mentesítve a Földet és környezetünket

többszörösére növelve a hatékonyságot.

a folyamatos szennyezéstől.
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Bemutatkozás

Fő tevékenységeink

Cégünk több, mint egy évtizednyi múlttal rendelkezik. Több éves szakmai tapasztalattal, képzett, megbízható mérnökökkel, technikusokkal és szakemberekkel dolgozik. A speciális gépszerelés, gyártósor telepítés, költöztetés, javítás és karbantartás
mellett szoftveres megoldásokkal is foglalkozunk, a telepítéstől a rendszer kialakításáig. A raktártechnika, logisztika terén komplex megoldásokat kínálunk üzleti partnereink segítségével.
Személyre szabott megoldásokkal tesszük versenyképesebbé, hatékonyabbá megbízóinkat. Az általunk tervezett termékeinket minden esetben Ügyfeleink elvárásihoz igazítva gyártjuk, ezzel maximálisan kiszolgálva igényeiket.
A hegesztéstechnika területén is komplex megoldást nyújtunk Partnereinknek,
hegesztő képzések, hegesztőmérnöki tanácsadás, tervezés és kereskedelem területén egyaránt.

Speciális gépszerelés, telepítés, javítás, karbantartás
Cégünk, - a Kardex Hungaria Kft. hivatalos partnereként - javarészt raktári automaták telepítésével, javításával, karbantartásával foglalkozik, Magyarországon, Romániában, Németországban, illetve esetenként
egyéb országokban is.
Source: http://www.kardex-remstar.co.uk

Tevékenységeink:
- Speciális gépszerelés, telepítés, javítás, karbantartás
- Ipari berendezések, gyártósorok, páternoszteres és liftes raktári automaták
		 telepítése, költöztetése, szerelése, javítása, karbantartása
- Emelőrendszerek telepítése, javítása, karbantartása
- Komplex raktári és ipari megoldások megtervezése és kivitelezése
- Alumínium és műanyag profilos munkaállomások, speciális kiszolgálóegységek
		 gyártása
- Mérnöki tervezés és tanácsadás
- Egyedi felépítmények, készülékek, célgépek tervezése és gyártása
- Outsourcing mérnöki támogatás, akár kihelyezetten az Ügyfélnél is
- Hegeszőmérnöki tanácsadás
- Hegesztőkészülékek tervezése és gyártása
- Hegesztő képzések saját műhelyben vagy akár az Ügyfél telephelyén
- Fémszerkezeti és lakatos munkák tervezése és kivitelezése
- Minősített hegesztési munkák kivitelezése
- Kül-, és belföldi bérmunkák
- Raktári és ipari szoftverek értékesítése, szoftveres tanácsadás

Egyedi tervezésű termékek, felépítmények, célgépek. Mérnöki támogatás
Megbízható mérnökeink és technikusaink segítségével igyekszünk kiszolgálni egyedi tervezésű termékeinkkel Partnereink szükségleteit, minden esetben maximálisan igazodva az Ügyfél igényeihez. Mérnöki
tervezést, támogatást, 2D, 3D rajz készítést vállalunk akár outsourcing, akár bérmunka jelleggel, a valamely telephelyünkön vagy az Ügyfélhez kihelyezetten is. A hegesztéstechnika területén hegesztőmérnöki
tanácsadással, hegesztő alap-, és továbbképzésekkel, hegesztőkészülékek tervezésével tudjuk támogatni
Ügyfeleink munkáját.

Képviseleteink:
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Kiegészítők raktári automatákhoz

Kiegészítők raktári automatákhoz
Keretes tároló

Lemez anyagtároló

Vékony, de nagy felületű értékes termékek
tárolásához fejlesztettük ki ezt a felépítményt, amely az alsó síkjában görgősorokkal
van ellátva a könnyebb betárolás érdekében.
Az első lenyitható ajtó biztosítja a biztonságos mozgatást.

A lemez anyagtároló felépítmény gumírozott tüskékkel van ellátva, amelyek közé szorosan tudjuk elhelyezni a kívánt árut, legyen
az műanyag vagy fémlemezből kialakított
alkatrész. A gumírozás megvédi az áru felületét a karcoktól és roncsolódástól. Ezt a felépítményt is teljesen egyedi igényekre szabva tervezzük meg az Ügyfélnek.

Egyedi szállítókocsi

Süllyesztett görgős felépítmény

Több alkalommal terveztünk és gyártottunk már egyedi szállítókocsikat,
melyeket minden esetben egyedileg
terveztünk az adott feladat ellátására.

A görgős felépítmény nehéz áruk raktározásához alkalmazható, nagy mértékben megkönnyítve a tálcán belüli mozgatást. Kiegészítőként dokkolható kocsi
is készíthető hozzá, amely segítségével
a gyáron belüli szállítás közben is kényelmesen mozgathatóak a termékek.
A görgős lapon nútok kerülnek kialakításra, amibe rögzítő rudakat helyezhetünk az áruk pozícionálása érdekében.

Sínes tároló felépítmény

Tekercstároló

Több oldalon kilógó elemekkel rendelkező
termékek tárolására ideális, könnyen használható felépítmény

Több textilipari és más ruhaipari cégnél
gondot jelent a nagy tekercsek tárolása. Ez
a felépítmény ennek megkönnyítésére szolgál. A tekercsek a tároló tengellyel együtt a
tálcákba helyezhetőek és szabadon kivehetőek. A tekercsek méretétől függően lehetséges kereszt és hosszirányú tárolás is.
A felépítmény szélein elhelyezett nyitható
doboknak köszönhetően rögzíthetjük a tekercseket betároláskor.
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Kiegészítők raktári automatákhoz

Tálcaosztó raktári automatákhoz

Alak és erőzáras rögzítő elemek

Tálcaosztó

Ezen felépítmény olyan áruk vagy szerszámok tárolását
segíti, amelyek adott méretű platformra épültek, így
minden tárolt szerszám azonos módon tárolható a felső
működő rész érintése nélkül.

A tálcaosztó Kardex Shuttle XP, Shuttle XPlus
és egyéb liftes rendszerű automaták kiegészítő tartozéka. Az osztó segítségével a tálcákat rugalmasan, pillanatok alatt fel oszthatjuk fel, különálló egységekre, mégis stabil
rögzítést alkalmazva. Kialakíthatjuk a saját,
változó igényeinknek megfelelő elosztást
tálcánként, optimalizálva a raktározni kívánt
termékhez. A tálcaosztó szinte bármilyen
méretben kapható, teljes mértékig személyre szabható. Kapható egy, illetve többsoros
kivitelben az igényeknek és körülményeknek megfelelően.

Hengeres terméktároló
A felzárható pofák segítségével a bonyolult
alakos termékek is egyszerűen rögzíthetőek betárolást követően. A rugós tolózárak
maximális biztonságot nyújtanak operátori
hiba esetében is. Ezen felépítmény teljesen
speciális anyagból került kialakításra, egy
ESD-nek megfelelő, ultra könnyű műanyagból.

Műanyag tálcaosztó rendszer
A fém kivitelhez képest ennek a felépítménynek az előnye a könnyű összeszerelhetőség illetve a kedvezőbb ár.

Egyedi tálcamagasítók ajtóval
A raktári automatában történő tárolás esetén sok esetben szükség van a tálcák magasítására, esetlegesen ajtóval együtt. Az ilyen
keretek kialakításánál mindig fontos szempont a strapabíró és stabil kialakítás, igazodva a tervezett felhasználáshoz.

Kombinált tálcaosztó rendszer

Irattároló kiegészítő

Ötvözi a fém és a műanyag kivitel előnyeit. Egy
tálcán belül különböző igények szerint tárolási
mód valósítható meg.

Az irattároló kiegészítő alapvető célja az irodai mappa tárolás megszűntetése. Alkalmas
soronként külön rögzíteni a tárolt iratokat,
megakadályozva azok elborulását. Rögzítéshez több megoldást kínálunk, az egyszerűbbtől a koplikált megoldásokig.
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Egyedi tervezésű műhelyállomások

Műanyag és fém tárolók

Aluinium profil rendszerek

Műanyag tárolók, ládák, raklapok

Az aluminium profil rendszerek által nyújtott korlátlan lehetőségeknek köszönhetően szinte bármilyen szerekezt, vagy rendszer összeállítható
ezekből az elemekből, úgy hogy könnyen kombinálható más alkatrészekkel, például görgősorokkal. Több típusú profil rendszerrel dolgzunk, ezáltal
bármilyen már meglévő rendszerbe tudjuk illeszteni az általunk tervezett új szerkezeteket.

Tárolódobozok, amik nélkül raktározni lehetetlen! Igyekszünk
választékunkat sokszínűvé tenni akár összehajtható, zárral felszerelt,
nyitott és zárt ládák szinte minden kombinációjával illetve ezekhez
használható szállító rollerekkel és könnyű raklapokkal.

Fém tárolók, kármentő tálcák, veszélyesanyag-tárolók
Egyedi műhelyállomások
Számos partnerünk munkáját könnyítettük már meg ergonomikusan tervezett egyedi műhelyállomásainkkal. Ilyen projekteknél a tervezés a munkafolyamatok pontos felvételével kezdődik, hogy a műhelyállomáson történő munkavégzés közben ne kelljen felesleges mozdulatokat végeznie az ott dolgozóknak,
ezzel könnyítve és lerövidítve a munkájukat.
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Fém tárolók, amik nélkül tárolni lehetetlen! Óriási választékkal tes�szük könnyebbé a tárolást és a környezet megóvását, fém tárolóinkkal.
A hordó, gázpalack és vegyes méretű nehéz alkatrészek tárolására is
kinálunk megoldásokat.
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Wolf Montage Kft.
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.
2040 Budaörs, Sport utca 6.
Mobil: +36 70/414 2332
Telefon: +36 46 898 013
E-mail: sales@wolfmontage.eu
WEB: www.wolfmontage.eu
Képviseleteink

