
автоматизоване сортування 
замовлень 

Різна продукція і розміри 
коробок: 25кг max – 55м/хв max

Клієнт вимагає тихе, модульне і 
гнучке рішення

З естетичної точки зору  - чистий 
дизайн, щоб продемонструвати 
свої знання логістики

Виклик РішенняСистема

Euro-Negoce - провідний 
незалежний оптовик 

електротехнічної продукції, які поширюють 
продукцію споживачам по всій Європі. 
Завдяки широкій мережі постачальників, 
величезні потужності і 
купівельнуспроможность Євро-NEGOCE 
здатний надати своїм клієнтам кращі ціни і 
негайну доступність тисячі продуктів. 
Центральне місце в наданні цих послуг є їх 
потужна система управління запасами 
товарів на складі. Ці системи обробки даних 
управляють мультитарифними закупками, 
щоденним імпортом, управлінням запасами, 
комплектацією замовлень, відстеженням 
відвантаження і виставлянням рахунків-
фактур.

Так що, коли Євро-NEGOCE будував 
спеціальний новий розподільний склад в 
Епаньї поруч з Аннесі у Франції, вони 
вимагали модульне і гнучке 
автоматизоване рішення по управлінню 
матеріалеми, яке може бути інтегроване з їх 
ERP і системою WMS для того, щоб 
продемонструвати свою логістичну 
експертизу.

100 x Серія 50E моторизовані 
привідні ролики, код швидкості 
55 з полі VG передачою

900 x R50 ведені ролики також з 
полі VG передавними шківами

100 x HB510P Контроль 
накопичування нульового тиску

5 x F-RAT (Модуль передачі 
плоский правий кутовий)

Енергоефективні, що працюють на 
вимогу, на низьких напругах 
моторизовані ролики

Динамічна буферизація товару, 
передача і сортування

Зручна і проста інтеграція з 
PLC та WMS.

Euro-NEGOCE 
електротехнічний 

дистрибуційний центр 
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Новий розподільний центр 
використовує повністю автоматизоване 
вантажно-розвантажувальне 
обладнання, розташоване навколо 
центрального конвеєра. Воно розроблене 
і встановлене компанією Amsort Sp. 
Клієнту потрібне було компактне, тихе, 
автономне і модульне рішення, здатне 
розвиватися відповідно до зростаючих 
потреб компанії.
Конвеєрне рішення приводиться в рух  
Power Moller® 24v DC моторизовані 
приводні ролики (MDR), що запускаються 
на вимогу. 

Ці приводні ролики включені в зони 
приводу, що контролюються платою Іtоh 
Denki  HB510 з унікальною системою 
накопичення нульового тиску. Ця 
технологія дозволяє конвеєру 
транспортувати картонні коробки і 
вантажі, зона-по-зоні між зонами 
зберігання, комплектації замовлень і 
місця відправлення.

HB510 налаштована так, щоб дозволити 
регулювати швидкості роликів, 
конфігурацію передачі і відстеження 
помилок. 

Зони автоматичного запускаються і 
зупиняються відповідно до запиту на 
продукт і, це дозволяє швидкий збір і 
сортування замовлень, оскільки вони 
витягуються зі складу.

Для досягнення необхідної конструкції 
були виготовлені конвеєрні модулі, 
побудовані з алюмінієвих профілів, які 
масштабуються і дуже гнучкі, що 
дозволяють реконструкцію та 
розширення системи. Приводні ролики і 
датчики зони повністю інтегровані в 
профіль разом з кабелем. Це означає, що 
конвеєр має дуже чисті лінії без 
механічних виступів, як правило, 
пов'язаних з традиційними приводами 
або механічними опорними стійками.

Особливістю конвеєрної системи є серія 
сортувальних ліній, які покладаються на 
унікальну F-RAT (плоский трансфер під 
прямим кутом) Іtоh Denki  . F-RAT 
використовує тільки 24v для швидкої і 
плавної передачі товару в правильній 
послідовності. Іншою унікальною 
особливістю системи є її компактна 
конструкція - тільки 15 см у висоту, 
автономний модуль, в тому числі приводи 
повністю інтегровані в конвеєрну лінію. Це 
компактне рішення характеризується 
високою продуктивністю з дуже низьким 
енергоспоживанням, і трансфер коробок 
може бути виконаний в будь-якому з 
чотирьох напрямків.

Картонні коробки не піднімаються чи 
опускаються під час передачі даних, 
забезпечуючи тим самим ефективну і 
безвібраційну передачу. Це також 
означає, що F-RAT можуть бути 
переміщені або додані в будь-яке інше 
положення без сильних модифікацій 
рами. Відсортовані продукти 
транспортуються через відповідний F-
RAT до одної з п'яти пакувальних 
станцій, де товари перевіряються, 
пакуються, адресуються і поміщаються 
на піддони, готові до відвантаження.

Сортування 
товару

Гравітаційні ряди

Зберігання та забір товару

Зберігання та забір товару

Перевірка упаковки 
та маркування

Poly VG 
трансмісія

24v плоский прямий кутовий трансфер 

PLC 24 VDC
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вул. Європейська 33, оф. 66. 

Моб.: +38 (098) 437-58-77 
e-mail: v.artemiev@integrator.kiev.ua

Заснована в 1946 році в Японії Іtоh Denki  
представила першу 24В безщіткову 
технологію роликового конвеєру в 1989 
році. Завдяки дослідженням та розробкам 
ця технологія досягнула вищого рівня у 
вигляді стандарту в галузі Power Moller® 
моторизовані ролики.

З нашого головного офісу і заводу в 
Касаї – Японія, що сертифікований 
ISO9001, Іtоh Denki  розповсюджує 
Power Moller® по всьому світу за 
допомогою спеціалізованих бізнес-
операцій в Америці, Азії, Європі і Японії. 
Науково-дослідні роботи і виробничий 
інжиніринг управляються виключно 
власними силами, щоб гарантувати, що 
Іtоh Denki  залишається брендом з 
абсолютно надійною якістю та 
інноваційними технологіями.

Power Moller® 24v приводи і контролери 
можуть запропонувати до 60% економії 
енергії в порівнянні з традиційними 
промисловими конвеєрними приводами. Ці 
заощадження і наша сертифікована ISO14001 
політика управління навколишнім 
середовищем забезпечує те, що технологія 
Power Moller® залишатиметься життєво 
важливим компонентом в майбутніх 
автоматизованих вантажно-
розвантажувальних проектах.

Case study  Logistics  Distribution Centre

AMSORT це польська компанія, заснована 
в 1993 році. Вони забезпечують повне 
внутрішне транспортування і сортувальні 
системи.

Amsort завершила ряд великих 
проектів для виробничих і логістичних 
компаній по всій території Польщі і за 
її межами: Португалії, Франції, Чехії та 
до Китаю.

Вони поєднують в собі свої власні 
технології з перевіреними рішеннями 
від провідних європейських 
виробників, включаючи Itoh-Denki, 
Ammeraal Beltech, Uni-chains, Mink 
Bürsten czy Anderstorps Transportband, 
а також забезпечують повне 
післяпродажне технічне 
обслуговування.

Незалежний дистриб'ютор 
електрообладнання з 1996 року, Євро-Négoce 
продає свою продукцію за допомогою мережі 
європейських постачальників і в змозі 
запропонувати кращі ціни на ринку.

Вони постачають тисячі продуктів і 
управляють щоденним імпортом зі своїми 
власними системами комп'ютеризованої 
інвентаризації для забезпечення негайної  
доставки клієнтам по всій Європі. Добре 
встановлені транспортні партнерства 
забезпечують можливість контролю і 
відслідковування замовлень для гарантії 
швидкої доставки.

Їх потужна система управління 
виробництвом піклується про багато тарифні 
покупки, управління запасами і виставлення 
рахунків-фактур. Це унікальне програмне 
рішення допомагає керувати і координувати 
всі напрямки компанії.




