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Výdejní automat TGS

Parametry
Rozměry 2000 x 1300 x 1325 mm
Hmotnost 900 kg
Max. zatížení 1000 kg
Možnost modulárních úprav ano
Počet dveří 17
Otevírání dveří automatické / elektromotor
Směr otevírání zleva doprava
Počet modulárních boxů 476 / 952 / 1428
Velikost boxu 80 x 120 x 300 mm
Možnost dělení boxů ano (2-3)
Displej 19“ dotykový barevný
Vkládání dat do systému cloud / internet / přímo do zařízení
Identifikace uživatele QR kód / čárový kód / čip

Model S24 Vertikal L
Top řešení v toolmanagementu

• dlouhodobá úspora nákladů 
• nástroje k dispozici non-stop 
• správa interního či konsignačního skladu 
• evidence a kontrola zboží 
• ochrana proti neautorizovanému odběru 
• stabilní a robustní konstrukce 
• variabilní systém umožňující úpravu dle velikosti nástroje
• uložení nástrojů, měřidel, ochranných pomůcek atp. 
• on-line systém zpracuje automatické reporty, objednávky, statistiky 
• jednoduchý a intuitivní ovládací systém v českém jazyce

NA-P-1-001-11/2022Kontaktujte nás na www.tgs.czPlzeňská 610, 338 05 Mýto 
+420 371 751 830 | tgs@tgs.cz

Výdejní automat TGS

Parametry
Rozměry 2000 x 1300 x 1325 mm
Hmotnost 900 kg
Max. zatížení 1000 kg
Možnost modulárních úprav ano
Počet dveří 17
Otevírání dveří automatické / elektromotor
Směr otevírání zleva doprava
Počet modulárních boxů 476 / 952 / 1428
Velikost boxu 80 x 120 x 300 mm
Možnost dělení boxů ano (2-3)
Displej 19“ dotykový barevný
Vkládání dat do systému cloud / internet / přímo do zařízení
Identifikace uživatele QR kód / čárový kód / čip

Model S24 Vertikal L
Top řešení v toolmanagementu

• dlouhodobá úspora nákladů 
• nástroje k dispozici non-stop 
• správa interního či konsignačního skladu 
• evidence a kontrola zboží 
• ochrana proti neautorizovanému odběru 
• stabilní a robustní konstrukce 
• variabilní systém umožňující úpravu dle velikosti nástroje
• uložení nástrojů, měřidel, ochranných pomůcek atp. 
• on-line systém zpracuje automatické reporty, objednávky, statistiky 
• jednoduchý a intuitivní ovládací systém v českém jazyce

NA-P-1-001-11/2022


