Rullapedit tehostaa keräilyä
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Toyotan rullapedit
Toyota Racking Solutions rullapedit on suunniteltu vastaamaan nykyvarastoinnin muuttuvia
tarpeita. Rullapedit mahdollistavat nopeat muutokset ja soveltuvat monelle eri tuotteelle.
Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat elintarvike ja pilaantuvien tuotteiden varastot,
nopeakiertoiset varastot ja tuotannon välivarastot sekä työpisteiden materiaalinsyöttö.
Rullapedit ladotaan vieri viereen vaakapalkkien päälle mikä tarkoittaa helppoa asennusta,
jolloin rullapedit on helposti siirrettävissä tarpeen tullen. Perinteiseen paikan päällä
rakennettuun pientavaran läpivirtaushyllyyn verrattuna asennus käy käden käänteessä ja
onnistuu ilman työkaluja. Rullapeti-elementtien varastointi onnistuu helposti esim.
kuormalavan päälle pinottuina ja nostettuina hyllyyn.
Vaakapalkkien päälle asennettuna rullarataan tulee automaattisesti kallistus, lisää kaltevuutta
saadaan laskemalla vaakapalkkia alaspäin.

Rullapetejä on saatavilla kahta eri mallia
Push-Back mallia käytetään esim. yksipuoleisissa hyllyjonoissa jotka on asennettu seinän viereen, eli sitä
käytetään vain yhdeltä puolelta hyllyä. Rullapedeissä on takapysäytin, joka estää tavaroita putoamasta hyllyn ja
seinän väliin.
Läpivirtausmallissa tavarat syötetään toiselta puolelta ja noudetaan toiselta. Läpivirtaushylly perustuu First-InFirst-Out eli FIFO-periaateeseen.
Rullapetien pituus on vapaasti valittavissa 1000 – 2500mm välillä ja perussyvyydet ovat 1100 ja 2400mm.

Rullapedit on suunniteltu ja valmistettu tarkasti
Tiheillä ja limittäin sijoitetuilla rullilla saadaan pienetkin
tuotteet virtaamaan pedillä sujuvasti.
Rullapedin runko on valmistettu sinkitystä teräslevystä ja
suunniteltu siten ettei siinä ole teräviä reunoja, jolloin
loukkaantumisriski on vähäinen.
Rullakiskoissa on sinkittyyn teräsprofiiliin asennettu
muovirullia, joissa on teräsakseli, mikä mahdollistaa käytön
myös viileä- ja pakkasvarastoissa. Rullat on asennettu kiskoon
33,5mm:n välein.

Rullapedin etuja
Rullapedeillä saadaan hyödynnettyä keräilykäyttöön koko hyllytason syvyys. Rullapetiä voidaan käyttää
joko läpivirtaus tai Push-Back tavalla. Rullapedin tiheä rullajako mahdollistaa myös hyvin pienien tuotteiden
varastoinnin. Kerättävä tuote on aina kerättävissä hyllyn etureunalta, jolloin ergonomia on parempi.
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Mahdollistaa FIFO:n 			
Hyvä ergonomia
Nopeuttaa keräilyä
Parantaa tilankäyttöä
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Nopea asennus			
Helpot laatikkokokojen muutokset
Pieni rakennekorkeus ei vie tilaa keräilykorkeudesta
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Toyota Material
Handling Suomessa

Tavoitteemme on tuottaa palveluja, ratkaisuja
ja tuotteita, joiden avulla asiakkaamme voivat
alentaa trukkitoiminnan kustannuksia, kehittää
sisälogistiikan tuottavuutta ja prosesseja sekä
optimoida varasto- ja logistiikkatiloja.
Toyota Material Handling Finland Oy:n pääkonttori
sijaitsee Vantaalla. Palveluksessamme on noin
150 alan ammattilaista, joista yli 100 työskentelee
jälkimarkkinoinnissa.
Suurin
osa
henkilökunnastamme
sijaitsee
maakunnissa myynti- ja huoltotehtävissä. Täten
myynti- ja huoltoverkostomme kattaa koko Suomen
Hangosta Utsjoelle.
Meille jokainen asiakas on tärkeä; aina yhden koneen
asiakkaasta satojen koneiden suuryritykseen.
Ota yhteyttä tai tule käymään!
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