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GÜHRİNG TAKIM YÖNETİM SİSTEMLERİ.
UZMAN PARTNERİNİZ.

Gühring, 15 Yılı Aşkın Bir Süredir, 
Takım Yönetim Projelerini Dünya Çapında, 
Her Seviyede Yürütmektedir. Seri Üretime 
Sahip Küçük Ve Orta Ölçekli Firmaların 
Yanı Sıra Büyük Ve Seri Üretim Yapan 
Kurumsal Müşteriler, Gühring Tarafından 
Tam Sorumlulukla Desteklenmektedir. 

Geniş Varyasyonlar Ve Dünya Çapındaki 
Müşterilerin Projelerinin Uygulanması 
Deneyiminden Dolayı Gühring, Takım 
Yönetimi Sektöründe Olağan Üstü Bir 
Uzmanlığa Sahiptir. Bu Deneyim Ve 
Uzmanlığın Getirisi İle Gühring, Özellikle 
Şirketinizin Takım Yönetiminde Sizlere 
Destek Olabilir.





GÜHRİNG TAKIM YÖNETİM SİSTEMLERİ.
AVANTAJLARI.

Doğrudan takımlama maliyetleri, takım yönetimini yansıtmakla birlikte 

şirketlerdeki optimizasyon hedefi olmaya devam eder. Şirketlerin 

dolaylı takım giderleri, onların takım yönetim süreçlerinde gizlidir. 

bu giderler daha az şeffaf ve niceldir.

Dolaylı takım giderleri, satın alma, depolama vb... Gibi olmazsa olmaz 

süreçlerin getirdiği maliyetler olmakla birlikte, bu süreçlerin doğru 

yönetilmemesi de ekstra maliyet artışına sebep olur.

GÜHRİNG TAKIM 
YÖNETİM SİSTEMLERİ
SÜREÇLERİNİZİ DÜZENLER VE 
MALİYETLERİNİZİ DÜŞÜRÜR

ŞİRKETİNİZİN ÜRETİM 
SÜREÇLERİ İÇİN ANLAMI:

Eksik Takım Sebebi İle Üretim 
Süreçlerinin Aksaması

Takım Stoğunun Ve Stok Yerinin 
Net Olmaması Durumu

Makine Operatörü Ve Üretim Şefinin 
Takım Eksikliği Sebebi İle Zaman 
Kayıpları

Stok Fazlalığı Veya Stok Yetersizliği 
Durumları

Takım Çeşitliliğinin Arttırılması



ŞİRKETİNİZ, TEK KULLANICI KILAVUZUNDAN 
GEREKLİ OLAN TÜM BİLEŞENLERİ TEDARİK EDEBİLİR.

Süreçlerin yönetilmesi ve buna bağlı olan masraflar 
gibi günlük iş programına ek olarak sorumlu 
çalışanların yapması gereken tüm faaliyetler, 
genellikle zaman eksikliği sebebi ile ihmal 
edilmektedir. Tamda burada gühring devreye girer 
ve tek tedarikçi olarak tüm süreçlerinizi sağlıklı bir 

TAKIM YÖNETİM SİSTEMLERİNİN YENİDEN 
ORGANİZE EDİLMESİ VE YÖNETİLMESİ

GÜHRİNG'İN TAKIM YÖNETİM YAZILIMININ UYGULANMASINA 
HİZMET EDEN TÜM SÜREÇLERİN ŞEFFAFLIĞI

OTOMATİK TAKIM DAĞITIM SİSTEMLERİ

GSS SHRINK TUTUCULARI VE AYAR EKİPMANLARI

DİREKT TAKIM MASRAFLARININ OPTİMİZE 
EDİLMESİ. DOLAYLI TAKIM MASRAFLARININ 

BELİRLENMESİ VE AZALTILMASI.



GÜHRİNG TAKIM YÖNETİM SİSTEMİ.
KAVRAMLAR.

LOJİSTİK TAKIM YÖNETİMİ

PERFORMANS.

Makine parkuru ve üretim alanındaki tüm 
ürünlerin tedarik edilmesi için merkezi lojistik 
ortağı olarak gühring'i tercih edebilirsiniz.

Artikel yelpazesi, her türlü kesici takımın 
yanı sıra aksesuarları da kapsar.

Proje süreci boyunca hangi takımın 
kullanılıacağına karar verilebilir.

Gühring olmayan takımlar da dahil olmak 
üzere kullanılacak tüm takımların planlanması 
ve sipariş edilmesi

Teslimatın durumunu kontrol edebilme 
imkanı sunar

Sevkiyat stoğu da dahil olmak üzere tüm 
takımların stok takibi imkanı

Stok seviyesinin takibi

Gühring takım yönetimi ile takım dağıtım 
ve depolama sistemleri

Gühring merkezlerinde bileme ve kaplama 
hizmetleri

Yeni ve/veya bilenmiş takımların ulaştırılması

Takım yönetim ve dağıtım sistemlerinin devreye 
alınması hizmeti sunulur

Tüketim ve fiyatlandırma raporları elde edilir

Gühring'den çekilen takımların aylık olarak 
otomatik faturalandırılması

AVANTAJLAR

Üretim ek yük gerektiren işlerle uğraşmak 
zorunda kalmazlar ve katma değerli etkinliklere 
odaklanırlar

Üretimin kendi performansını arttırmak için kendi 
düzenine göre takım düzenleyebilme imkanı sunulur

Sadece tek bir kontak ile tüm takım ve 
malzemelerin tedarik edilebilmesi

Stoğa bağlı sermayenin azaltılması

Dolaylı takım maliyetlerinin ortadan kaldırılması

Açık maliyet belirginliği ve aylık tüketim raporları 
sayesinde, zaman kayıpları, ürün, maliyet merkezi, 
takım türü gibi çeşitli ölçütler için maliyet 
şeffaflığının sunulması

Kısmen insansız vardiya esnasında 24 saat 
kesintisiz takım dağıtım sistemleri



Bütünüyle takım yönetim sorumluluğu

Takım yöneticileri, uygulama mühendisleri 
ve takım dolabı yöneticileri, gühring proje 
ekibi olarak daima sahada ve yanınızdadır.

Gühring takımlar ile bileme, kaplama ve 
kurulum dahil olmak üzere ilgilenilmesi

Kullanılan ve kullanılacak tüm takımların 
planlanması ve siparişi

Sevkiyatların takibi

Ürünlerin girdi kontrolünün yapılması

Takımların yerleştirilmesi ve dolap ayarının 
yapılması

Hazır takımların vakit kaybetmeden direkt 
üretime gönderilmesi

Körelmiş takımların üretimden toplanması

Ürün stoklarının takibi ve yönetilmesi

Körelmiş takımların demontajı ve körelme 
analizi dahil olmak üzere değerlendirilmesi

Takımların bileme ve kaplama işlemi için sevkiyatı

Takım ve proseslerin teknolojik ilerlemeler 
dahilinde tutulması (CIP)

Ürün başına takım maliyetleri, iş parçası başına 
maliyet kriterlerinin belirlenmesi, takım ömrü 
gelişiminin dökümantasyonu gibi kapsamlı raporlamalar

Anlaşmalar kapsamında aylık faturalandırma

PERFORMANS. AVANTAJLAR

Müşteri ihtiyaçlarına göre, müşteriye özel 
takım derlemesi

Gühring takım yönetimi, çalışma sürelerinde 
%100 kazanç sağlayarak, optimizasyon 
hedeflerine kısa süre içerisinde ulaşır

Takım yönetimi ile birlikte personel 
masraflarında azalma gerçekleşir

Stoğa bağlı sermayenin azaltılması ve 
ortadan kaldırılması

Dolaylı takım masraflarının düşürülmesi 
için yol belirlenmesi

Maliyet şeffaflığı ve aylık tüketim raporları 
sayesinde net maliyetler göz önüne serilir

TEKNOLOJİK TAKIM YÖNETİMİ.



GÜHRİNG TAKIM YÖNETİM SİSTEMLERİ.
İÇERİK MODÜLLERİ.
Gühring takım yönetim sistemleri, müşteri 
İsteklerine göre dizayn edil ir. Takım 
sektöründe uzun süreli deneyim, teknoloji, 
iş akışı ve müşteri verilerinin doğru 
kullanımı, güvenilir ve bireysel olarak iş birliği 

 
için en ıygun temelleri oluşturur. Kullanımı, 
güvenilir ve bireysel Olarak iş birliği için en 
uygun temelleri oluşturur.Takım yönetim 
sistemleri, aşağıda bulunan içeriklere göre 
ayrılmıştır.

GTMS.

LOJİSTİK

SERVİS

ARAYÜZLER

BÜTÜNLEŞTİRME

KİMLİK SAPTAMA

ONLINE BAĞLANTI

TAKIM DOLAPLARI.

Gühring'in modern ve uygulama kolaylığı sağlayan takım 
yönetim yazılımı, takım yönetim sisteminin motorudur.

Gühring takım yönetim sistemi, gerekli olabilecek takımların sipariş edilmesi için tavsiyede 
bulunur. Bunun yanında bileme, kaplama ve teslimat hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar.

Eşgüdümlü sevkiyat ve bileme-kaplama sayesinde üretimle ilgili 
tüm materyalleri ve takımları gereksinime göre hazır hale getirir.

Arayüzler yardımıyla gühring takım yönetim sistemleri, tüm ERP/PPS, CAD ve IT 
sistemlerine bağlanır. Bunun yanında paternoster veya servis sistemleri gibi lojistik sistemler 
etkinleştirilip, yönetilebilir.

Yazılımı, mevcut müşteri altyapısına dahil ederek tüm ilgili 
takım yönetim sistemi süreçlerine destek sağlar.

Giriş, barkod, PİN, RFID veya biyometrik verilerle yapılır.

Gühring takım yönetim sistemi, internet, tablet bilgisayar ve 
akıllı telefon üzerinden veri alış verişine olanak sağlar.

Çok katlı, sıralı raf sistemleri, çeşitli uygulama alanları ve güvenlik seviyeleri 
için çözümler sunar.



AKILLI ÇÖZÜMLERİMİZ, TAKIM 
YÖNETİM SİSTEMLERİNİ SİZE 
EN UYGUN HALE GETİRİR.



GÜHRİNG TAKIM YÖNETİM SİSTEMİ.
MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ.

Affalterbach'daki millcraft 3d firması, model kalıp ve prototip 
inşaat sektöründe genç ve hızlı büyüyen bir firmadır. Firma 
yüksek teknoloji ürünü malzemelerinin işlenmesi ve müşteri 
taleplerinin tam anlamıyla karşılanması için gühring teknolojisini 
kullanır.

Yüksek kalite standardıyla eşleştirilen esneklik ve hız bizim için 
son derece önemlidir. Burada gühring'in takım dağıtım sistemi 
bize çok yardımcı oluyor. Doğru sipariş yönetiminin yanı sıra, 
hızlı takım kullanılabilirliği garanti ediliyor. Bu nedenle gühring 
takım yönetim sistemleri üretim süreçlerinin vazgeçilmezi 
konumundadır.

Sven Goldschmidt ı MillCraft 3D Genel Müdür

MillCraft 3D Genel Müdürü Sven Goldschmıdt, 
Gühring'in TM 326 takım yönetim sistemi uygulamasını taktir ediyor.



GÜHRİNG TAKIM YÖNETİM SİSTEMİ, 

ÜRETİM SÜREÇLERİMİZİN 

VAZGEÇİLMEZİ OLMUŞTUR



TM 526 ŞİRKETİMİZ İÇİN 
                BÜYÜK BİR KAZANÇTIR.



GÜHRİNG TAKIM YÖNETİM SİSTEMLERİ.
MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ.

Aytec automatıon şirketi,   uluslararası müşterilerinin 
zorluklarıyla başa çıkarken gühring takım yönetim 
sistemlerine güvenerek, özel makinaların imalatı için 
kaliteyi garanti ediyor.

Kontrollü takım yönetim sistemleri ve otomatik olarak
siparişlerin düzenlenip, verilmesi bizim için çok önemlidir. 
Gühring'in takım yönetim sistemi tm 526 içerisinde takımlar 
her daim mevcuttur ve bu durum bizim diğer işlerimize 
odaklanabilmemizi ve zaman tasarrufu yapmamızı sağlıyor. 
Bu bizim için en temel  

Christian Ruhland I Aytec Genel Müdürü

Kişilere bağımlı olan manuel takım arama sistemleri eskide kaldı.



GÜHRİNG TAKIM YÖNETİM 
YAZILIMI.

Tüm Gührıng takım yönetim sistemleri, 
kullanıcı dostu olan Gührıng takım yönetim 
yazılımı tarafından kontrol edilir. Entegre 
dokunmatik ekran üzerinden basit, hızlı 
ve sezgisel bir işlem sağlar.

Gührıng takım yönetim sistemleri yazılımı, 
üretimin tüm alanlarında müşteriye özgü 
olarak ayarlanabilme olanaklarını sağlar.

Üretimdeki modüler tasarım süreçleri 
doğru bir şekilde firmaya ve operatöre göre 
özelleştirilebilir, bunun yanında takım 
döngüsünün sağlanması ve depolama ile 
elden çıkarılmasına kadar tüm yönleri ile 
şeffaf bir biçimde sunulabİlir.

Guhrın takım yönetim sistemi yazılımı bütün 
ilgili stok veri hareketlerini farklı ölçütlere göre 
dökümante ederekdeğerlendirme yapılmasını 
sağlar. Bu kapsamlı ve ayrıntılı raporlama, 
şirketinizdeki takım döngüsüne düzenleme 
yapma imkanını sunar.

Arayüzler ayrıca otomatik sipariş özelliği 
sayesinde, tedarikçilerinize onlıne olarak 
bağlanıp tüm siparişlerinizi isteğiniz 
doğrultusunda açabilir.

MODÜLER DİZAYN.

MERKEZİ KONTROL.
LOJİSTİK MODÜL.

Nümerik kontrol
Ana artikel bilgileri

Planlama ve programlama
Genel değerlendirme

PLANLAMA MODÜLÜ.

İletişim
Bileşenleri bir araya 
getirme

A'DAN Z'YE PLANLAMA.

BÜTÜN SÜREÇLERDE GÜVENLİK.

Verileri kullanabilme
Takım katalogları / DIN 4000

PLANLAMA MODÜLÜ.

KALİTE MODÜLÜ.

ÜRETİM MODÜLÜ.

Takım yönetimi kontrolü
Seri numara yönetimi

Makinalar
Ürün girdi bilgileri

Şikayetler

İş planı
Siparişler

ÜRETİM KONTROL ALTINDA.





ŞİMDİ 

YENİLENMİŞ VE GELİŞTİRİLMİŞ 

ARA YÜZ İLE BİRLİKTE



GÜHRİNG TAKIM YÖNETİM YAZILIMI
PERFORMANS & MÜŞTERİ AVANTAJLARI

Basit, sezgisel kullanıcı arabirimi ve 
menü Navigasyonu

Çalışanlara özgü gösterge tablosu

Çok çeşitli takım listesi oluşturabilme

Takım çizimlerini görmek için cad 
sisteminin ve grafik programlarının 
çağrılması

Gührıng takım yönetimi sistemi'nin 
kontrol ettiği kapsamlı depolama 
yönetimi

Takım çekme işleminin maliyetinin 
net olarak belirlenmesi için müşteri 
organizasyonunun oluşturulması

İşlenen parçaya göre takım tüketimleri, 
makine veya makine parkuru gibi çeşitli 
kriterlere göre doğru ve net maliyet 
analizleri

Müşteri taleplerine göre müşteriye 
özgü programlamalar yapılabilir.

Mevcut tüm erp/pps sistemlerine, 
takım yönetimine ve paternoster asansör 
sistemlerine, arabirimlerin programlanması 
yolu ile bağlantı.

Çok uluslu(dilli) yazılım

Müşterinin belirlediği sistem doğrultusunda 
üretimin sağlanması 



GÜHRING TAKIM YÖNETİM VE T
    AKIM DAĞITIM SİSTEMLERİ.
        TAKIM DOLAPLARI VE DEPOLAMA 

SİSTEMLERİ.            



TÜM UYGULAMALAR İÇİN 

DOĞRU SİSTEM!



GÜHRİNG TAKIM YÖNETİM SİSTEMİ.
TAKIM DAĞITIM SİSTEMLERİ.
TM 326 VE TM 526 SİSTEMLERİ.
Kontrollü olarak takımların depolanması ve 
dağıtılması, takım tüketim maliyetinin şeffaflığını 
ve doğrudan takımlandırma maliyetlerini elde 
etmenin temelidir. Bu maliyetlerin hesaplanma-
sındaki ön koşul takımların güvenli, kilitli bir 
şeki lde saklanmasından geçer.  Takım 
dolabından her bir takımın çekiminde takım 
dolabı yazılımı bunu kayıt altına alır. Bu şekilde, 
yazılım tarafından görüntülenen stoğun fiziksel 
o l a r a k  v a ro l d u ğ u  g ö r ü l ü r  v e  t a k ı m 
çizelgelemesinin güvenilir bir şekilde çalışması 
sağlanır.

Tüm sistemler gührıng takım yönetim yazılımı 
lojistik modülü tarafından kontrol edilir. Bu 
modül, takım dolaplarının basit ve sezgisel bir 
biçimde çalışmasını sağlarlar.

Sisteme giriş, pın, barkod, rfıd veya biyometrik 
verilerle müşteriye özgü bir hale getirilir. Sistem 
türüne bağlı olarak, takımlar farklı güvenlik 
seviyelerinde saklanabilir ve yönetilebilir. Bunun
için gührıng tm 326 ve tm 526 sistemleri özel 
olarak geliştirilmiştir. 

Bu iki sistem birbirleriyle uyumludur ve 
müşterinin isteğine göre küçük veya büyük 
seri üretimler için müşterinin gereksinimlerine 
göre uyarlanabilirler.

Böylece gührıng takım yönetim sistemleri, akıllı 
takım dağıtım sisteminin avantajlarını sizlere 
sunar.

AVANTAJLAR.

24 saat kontrollü takım erişimi

Depolama ve takım yönetim maliyetlerinin 
düşmesi

Daimi stok tüketimi kontrolü

Üretimde duraklamaların önlenmesi

Takım maliyetleri için doğru bütçenin ayrılması

Emniyet stoğu ve buna bağlı maliyetlerin 
ortadan kalkması

Üretimle alakalı olan tüm takımların 
depolanması ve yönetimi

Kayıp ve çalıntılar engellenir

Çalışanların takım maliyetlerinin farkına 
varması

Tüm IT sistemlerle iletişim olanağı

ÜRETİM VE YÖNETİM SÜREÇLERİ 
PERFORMANSI TAKIM 
                     YÖNETİMİ İLE GELİŞİR.



EN YÜKSEK KALİTE PERFORMANSI 
GÜHRING TARAFINDAN SUNULUYOR.

D
A
H

İL

BİLGİSAYAR DOKUNMATİK 
EKRAN

GÜHRING TAKIM 
YÖNETİMİ YAZILIMI

BARKOD 
OKUYUCU

GÜVENLİ. TASARRUFLU. KARLI



TM 326
BAŞLANGIÇ VERSİYONU.
TÜM İMKANLARIYLA BİRLİKTE.



Depolama modülü tüm hareketleri izleyen 
ve kontrol eden gührıng takım yönetim 
yazılımı'nın merkezi'dir. Sistem, tüm gührıng 
sistem tipleri ile kombine edilebilir.

ELEKTRONİK KONTROLLÜ.
EK MODÜLLERLE 
GENİŞLETİLEBİLME İMKANI.

Tm 326, kendine has ve toplu üretimlerde, 
tüm uygulama gereksinimleri için esnek 
depolama çözümler i  sunmaktadı r. 
Elektronik olarak kil it l i çekmeceler, 
kullanılacak takımlara göre yükseklik ve 
bölme seçeneklerini ayrı ayrı sunabilir. Bu 
uyarlamalar ile birlikte küçük miktarda 
olan değişik takımların yerleştirilmesinde 
kolaylıklar sağlanır. 



TM 326.
DİZAYN VE ÖLÇÜLER.

BAŞLANGIÇ VERSİYONU EKİPMANLARI

Rijit çelik yapı içerisinde elektronik 
kilit sistemli takım yönetim sistemleri

Led göstergeli manuel kontrollü 
tam açılabilen çekmeceler. 
(max. 200kg doldurma kapasitesi)

Firmanın belirleyebileceği çalışanlarına 
özel çekmece yüksekliği ve 
bölümlendirme opsiyonu.

Yükseklik: 1700 mm (aksesuarlar dahil)
Kullanılabilir yükseklik: 900 mm

Güncel wın versiyonlu 64 bıt bilgisayar 
dahil

Qr kodları ve Barkod okuma işlemi için
Barkod okuyucu

21.5 ınch yüksek çözünürlüklü hd 
monıtor

Gührıng takım yönetim yazılımının 
depolama modülü

Operasyonel kullanım kılavuzu

EK UZATMA ÜNİTESİ EKİPMANLARI

Rijit çelik yapı içerisinde elektronik 
kilit sistemli takım yönetim sistemleri

Led göstergeli manuel kontrollü 
tam açılabilen çekmeceler. 
(max. 200kg doldurma kapasitesi)

Firmanın belirleyebileceği çalışanlarına 
özel çekmece yüksekliği ve 
bölümlendirme opsiyonu.

2 farklı yükseklik
Yükseklik: 
Kullanılabilir yükseklik: 

1160 mm
900 mm  

1570 mm
1300 mm

DİĞER

Kaldırılabilir ön panelli forklift tabanı

Çalışma gerilimi: 230 V / 50Hz

RAL / NCS olarak seçilebilen özel renk seçenekleri



Tm 326 başlangıç ünitesi | ön ve yan görünüşü

TM 326 ek üniteleri | ön ve yan görünüşü (2 farklı yükseklik)



TM 326.
DİZAYN VE ÖLÇÜLER.

ÇEKMECE BÖLÜMLENDİRME OPSİYONLARI

Çekmece yükseklikleri için çeşitli yükseklik seçenekleri
Mevcut ön yükseklikler:

Kullanılabilir yükseklik: 
75 mm
60 mm

 100 mm
85 mm

 150 mm
135 mm

200 mm
185 mm

Kutu tipi Bölümlendirilebilir tip (standard donanım)

Oyuklu tip Kaymaz mat taban



OTOMATİK AÇILAN KAPAKLI ÇEKMECELİ SİSTEM

Çekmece yükseklikleri için çeşitli yükseklik seçenekleri
Mevcut ön yükseklikler:

Kullanılabilir yükseklik: 
75 mm
50 mm

 100 mm
75 mm

 150 mm
125 mm

200 mm
175 mm

Çekmece başına 
kapaklı bölme

48

40

32

36

24

24

18

20

16

12

12

8

4

Çekmece iç ölçüleri 
Genişlik x Derinlik

109 x 75 mm

109 x 95 mm

109 x 125 mm

146 x 75 mm

146 x 125 mm

220 x 75 mm

146 x 175 mm

220 x 95 mm

220 x 125 mm

440 x 75 mm

225 x 200 mm

440 x 125 mm

440 x 259 mm

8 x 6

8 x 5

8 x 4

6 x 6

6 x 4

4 x 6

6 x 3

4 x 5

4 x 4

2 x 6

3 x 4

2 x 4

2 x 2 

Kapaklı bölme 
Genişlik x Derinlik



TM 526
ÇEKMECE SİSTEMLERİ.
100 % TAKIM DAĞITIM KONTROLÜ.



TM 526 sistemi, büyük üretim kapasitesi 
olan, yüksek oranlı parça üretimi yapılan 
yerler için tasarlanmıştır. Çekmeceler kişiye 
özel bir biçimde kademeli olarak açılabilir. 
Bu demek oluyor ki sadece ihtiyaç olunan 
takıma ulaşım sağlanır. 

Bunun getirisi tamamen şeffaf bir takım 
dağıtım sistemi ile ilerleme sağlanır. Bunun 
ötesinede takım maliyeti hesapları net bir 
şekilde ortaya çıkar.

ELEKTRONİK KONTROLLÜ LİMİTLİ ERİŞİM.
       TÜM TAKIM HAREKETLERİ AÇIK BİR 
              ŞEKİLDE GÖRÜLEBİLİR.
              



TM 526.
DİZAYN VE ÖLÇÜLER.

BAŞLANGIÇ ÜRÜNÜ EKİPMANLARI.

Rijit çelik yapı içerisinde elektronik kilit 
sistemli takım yönetim sistemleri

Led göstergeli manuel kontrollü tam 
açılabilen çekmeceler. (max. 200kg 
doldurma kapasitesi)

Firmanın belirleyebileceği çalışanlarına 
özel çekmece yüksekliği ve bölümlendirme 
opsiyonu.

Yükseklik: 1750 mm (aksesuarlar dahil)

Güncel WIN10 versiyonlu 64 bıt bilgisayar 
dahil

Qr kodları ve Barkod okuma işlemi için 
Barkod okuyucu

21.5 ınch yüksek çözünürlüklü hd monıtor

Gührıng takım yönetim yazılımının depolama 
modülü

Operasyonel kullanım kılavuzu

EK ÜNİTE KİLİTLENEBİLİR BÖLÜM EKİPMANLARI

EK ÜNİTE EKİPMANLARI

DİĞER

16 adet kilitlenebilir bölme opsiyonu
334x151x534 mm (WxHxD) iç ölçülerinde 
dizayn edilebilir.

"Power Supply" versiyonu ile her 
çekmecede 16 adet kilitlenebilir bölme 
opsiyonu. Her bir kilitli bölme 230V ile beslenir.
İç ölçüler: 334x151x384 mm (WxHxD)

8 adet kilitlenebilir bölme opsiyonu.
334x331x534 (WxHxD) iç ölçülerinde 
dizayn edilebilir.

"Power Supply" versiyonu ile her 
çekmecede 8 adet kilitlenebilir bölme 
opsiyonu. Her bir kilitli bölme 230V ile beslenir.
İç ölçüler: 334x331x384 mm (WxHxD)

Rijit çelik yapı içerisinde elektronik kilit 
sistemli takım yönetim sistemleri

Led göstergeli manuel kontrollü tam 
açılabilen çekmeceler. (her çekmece 
için max. 20kg doldurma kapasitesi)

Firmanın belirleyebileceği çalışanlarına özel 
çekmece yüksekliği ve bölümlendirme 
opsiyonu.

İki farklı yükseklik seçeneği:
1300 mm | 1500 mm

Kaldırılabilir ön panelli forklift tabanı

RAL / NCS olarak seçilebilen özel renk 
seçenekleri

Çalışma gerilimi: 230 V / 50Hz



Tm 526 başlangıç modeli | ön ve yan görünüş Tm 526 ek ünte kilitlenebilir bölümleriyle

Tm 526 ek ünite (2 farklı yükseklik opsiyonu) | ön ve yan görünüş



TM 526.
DİZAYN VE ÖLÇÜLER.

ÇEKMECE BÖLÜMLENDİRME OPSİYONLARI

Rijit çelik yapı içerisinde elektronik kilit sistemli takım yönetim sistemleri 
(her çekmece için max. 20kg yükleme kapasitesi)

Çekmece yükseklikleri: 42 / 60 / 113 / 186 / 258 mm

Çekmece bölüm opsiyonları:
Çekmece bölümlerinin derinlik opsiyonları:

16
30

8
64

4
133

2
271

1 bölüm
545 mm

Çeşitli çekmece genişlikleri opsiyonları
50 mm / her sırada 8 çekmeceli (42 mm yükseklik olur ise)
110 mm / her sırada 5 çekmeceli (42 mm/60 mm yükseklik olur ise)
150mm / her sırada 4 çekmece
215mm / her sırada 3 çekmece
350mm / her sırada 2 çekmece 





GÜHRING TAKIM YÖNETİMİ 
TAKIM DAĞITIM SİSTEMLERİ.
EK DEPOLAMA SİSTEMLERİ.



Gührıng başlangıç seviyesi takım dolapları 
ile serbestçe kombine edilebilen ek ünite 
sistemleri takımlar için depolama alanı 
sağlar. Gührıng TM 326 ve 526 takım 

dağıtım sistemleri üzerinden yapılan kontrol, 
yalnızca kayıt yapıldıktan sonra güvenli bir 
şekilde depolamayı ve takım çekilmesini 
garanti eder.

GENİŞ DEPOLAMA ALANI.
ŞEFFAF YÖNETİM.



Tm 426 takım dağıtım yönetim sistemleri 
en küçük alanlara en fazla takımın 
sığdırılabilmesi için kusursuz çözümler 
sağlar. Spiral depolama sistemleri muazzam 

bir şekilde yerden kazanım sağlamalarının yanı 
sıra tamamen güvenlidir. Takımlar isteğe bağlı 
olarak asansör sistemi ile bir takım dağıtıcı 
tarafından dağıtılır.



TM 426. SPIRAL SİSTEMLER.
DİZAYN VE ÖLÇÜLER.

EK ÜNİTE EKİPMANLARI

EK ÜNİTE L EKİPMANI

DİĞER

Fifo (ilk giren ilk çıkar) prensibi ile çalışan 
çekmeceler

Her sırada 10 adet spiral bölme ile 6-7 
adet spiral sırası 

Alttan takım dağıtımı

Ürün yelpazesine göre spiral dizaynı

Fifo (ilk giren ilk çıkar) prensibi ile çalışan 
çekmeceler

Her sırada 10 adet spiral bölme ile 6-8 
adet spiral sırası 

Yukarıdan takım dağıtımı

Entegre takım dağıtım asansörü

Spiral bölümlendirme opsiyonu:

9 | 13 | 15 | 21 | 24 | 31

Kaldırılabilir ön panelli forklift tabanı

İşletme gerilimi: 230 V / 50 Hz

RAL / NCS olarak seçilebilen özel renk 
seçenekleri

TM 426 ek ünite / ön ve yan görünüş TM 426 L Tipi ek ünite / ön ve yan görünüş


