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Hänel Rotomat® je automa�zovaný 
skladový systém založený na principu 
páternosteru. Při provádění skladových 
manipulací se pohybuje zboží k obsluze, 
nikoliv naopak. Provedení systému 
umožňuje plné využi� výšky prostoru 
a �m dochází ke značné úspoře místa.

Hänel Rotomat® 

Automa�zovaný skladový systém 
LogiTower funguje na bázi ver�kálního 
zdvihového pohybu. Tento systém 
zajišťuje efek�vní, ergonomické 
a bezpečné skladování těžkého zboží, 
jako jsou například plechy, trubky, 
dlouhé tyče, kovové komponenty, 
formy a všechny další neskladné prvky.

LogiTower

Hänel Lockomat® rozšiřuje možnos� 
systému Hänel Rotomat®. Přístup k jed- 
notlivým skladovým položkám může 
být chráněn různými stupni zabezpeče-
ní. Hlavní přednos� je možnost samo- 
obslužného provozu se zajištěným 
komplexním systémem evidence.  

Hänel Lockomat® 

Dovybavení a skladový so�ware
Nabízené skladové systémy jsou vždy 
sestaveny na míru dle potřeb zákazní-
ka. K tomu se vážou i nejrůznější 
varianty dovybavení (např. vnitřní 
dělítka, plastové zásobníky, přepravky 
aj.). Stejně tak skladový so�ware je 
možné dodat dle individuálních 
požadavků zákazníka.

Generální zastoupení
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KASYS® s.r.o. a přehled produktů
Automa�zované sklady jsou op�málním stavebním prvkem moderních logis�ckých systémů

Společnost KASYS® s.r.o. působí od roku 1992 jako generální zastoupení společnos� Hänel Büro- und Lagersysteme GmbH 
v oblas� automa�zovaných skladových a archivačních systémů. Svým zákazníkům poskytuje komplexní dodání a servis 
systémů Hänel Lean-Li�®, Hänel Rotomat®, LogiTower a dalších produktů. Zakázky jsou realizovány jako komplexní projekt 
od stavebních úprav, sta�ckých výpočtů až po so�warové řešení. 

Hänel Lean-Li�®
Jádrem celého automa�zovaného 
skladového systému Hänel Lean-Li�® 
je počítačově řízený extraktor. V přední 
a zadní čás� jsou uloženy police 
pro skladování materiálu s ohledem 
na výškovou op�malizaci. Skladovací 
pozice jsou zcela automa�cky obsluho-
vány extraktorem na základě povelů 
řídící jednotky. 

Minimalizace času potřebného 
k provádění skladových manipulací.

Až o 60 % větší skladovací kapacita opro� 
klasickým způsobům skladování.

Zajištění trvalého přehledu o skladových 
zásobách a možnost přímé komunikace 
s centrálním informačním systémem. 

Vysoký stupeň ochrany před působením 
vnějších vlivů prostředí a zároveň 
zabezpečení pro� nepovolanému 
přístupu k uskladněnému zboží. 

Možnost vytvoření opera�vních skladů 
s minimálním nárokem na zastavěnou 
plochu přímo ve výrobě.

Obsluha probíhá v op�mální ergonomic-
ké poloze se zajištěním maximálního 
stupně bezpečnos� práce. 

Opera�vní sklady, sklady náhradních dílů 
nebo mezioperační sklady umístěné 
přímo ve výrobě. 

Komplexní řešení pro výdejny nářadí 
a měřidel, včetně možnos� samoobsluž-
ných systémů.

Sklady nadrozměrného materiálu 
(plechy, trubky, dlouhé tyče, kovové 
komponenty, formy aj.).
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Přednos�

Využi�


