
Plynulé Procesy.
systémy pro výdej zboží GArAnT Tool24 – 
efektivní nákup a zásobování.

INOVACE
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Systémy pro výdej zboží Tool24.
Flexibilní a modulární systémy pro eFektivní  
a spolehlivé zásobování nástroji.

naše know-how je Vám kdykoli k dispozici. od individuálního poradenství  
přes uvedení do úspěšného výrobního procesu až po poprodejní servis.   
společně s Vámi vyvineme řešení, které bude přesně odpovídat Vašim  
požadavkům a nabídne vysokou bezpečnost investic.  
Zefektivníte tak své pracovní procesy, trvale zvýšíte svou produktivitu  
a snížíte procesní náklady.

Zásuvkový výdejní systém Systém výdeje  
po jednotlivých kusech

Maximálně rychlý odběr
ˢ Vícenásobný odběr a doplňování.

ˢ rezervace a vyzvednutí nákupního košíku.

ˢ Funkce oblíbených položek pro rychlý odběr /  
doplňování často požadovaných artiklů.

ˢ Transakce (odběr, plnění, storno atd.)  
na každé obrazovce.

FP

Intuitivní obsluha
ˢ Fulltextové / "živé" vyhledávání.

ˢ rychlé přihlášení uživatele  
(PIn, rFID, otisk prstu).

ˢ Individualizace na uživatelské úrovni 
(personalizovaný dashboard).

Software
nové softwarové řešení nabízí rychlé a jednoduché možnosti správy Vašich nástrojů a c-artiklů.

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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Vertikální výdejní systém Systém výdeje  
po jednotlivých kusech

LAN

Mnoho možností připojení
ˢ síťové rozhraní (lAn) pro připojení k firemní síti.

ˢ napojení na erP systémy.

ˢ správa externích skladových míst.

Standardizované  
controllingové nástroje
ˢ Grafický výstup.

ˢ Úrovně uživatele / zakázky / nákladových 
středisek.

ˢ Vlastní konfigurace zobrazení sestav.

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe



44

Správa C-artiklů

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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20 %80 %

Spousta firem.  
Jedna výzva. 
Koncepce štíhlých procesů nákupu u c-artiklů  
stále představuje pro většinu firem velkou výzvu. 

objemy nákupu c-artiklů jsou malé (< 20%),  
ale představují značnou část administrativních  
nákladů nákupu (> 80%), a jsou tedy extrémně  
nákladově náročné. 

50 % potenciál úspor

Jedno řešení: Tool24.
systémy pro výdej zboží GArAnT Tool24 Vám zajistí  
vyšší efektivitu nákupu a zásobování díky komplexní  
koncepci na datovém základu! 

podle zkušeností tak lze výrazně  
snížit procesní náklady na nákupy  
a redukovat skladové zásoby. 
současně se zvyšuje spolehlivost  
zásobování u vašich c-artiklů.

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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Prvotřídní servis z jednoho zdroje.
individuální Řešení na klíč.

Poradenství

od prvního seznámení se s Vašimi 
potřebami až po uvedení do pro-
vozu je Vám neustále k dispozici 
naše know-how.  
společně s Vámi vyvineme řešení, 
které bude přesně odpovídat 
Vašim požadavkům. Zefektivníte 
tak Vaše pracovní procesy a trvale 
zvýšíte svou produktivitu.  

 ̑ rozsáhlá síť poradců. 
 ̑ 75 poradců pro eBusiness 

po celém světě.
 ̑ Analýza potřeb.
 ̑ Koncepce zásobování.

Plánování

Profitujte ze zpracování návrhu  
a naplánování realizace od 
našich odborníků na e-busi-
ness. Budete nadšeni z mnoha 
možností individuálního při-
způsobení. obdržíte podrobně 
a prakticky zpracované řešení 
Vašeho systému pro výdej zboží 
včetně návrhu na individuální 
rozdělení zásuvek pro ukládání 
Vašich artiklů. 

 ̑ standardní systémy  
nebo individuální řešení.

 ̑ systémy flexibilně rozšířitelné.
 ̑ Variabilní možnosti rozdělení  

a kombinace systémů pro výdej 
po jednotlivých kusech  
a zásuvkových systémů.

 ̑ Plánování rozhraní.

Nabídka

V našich nabídkách počítejte  
s plnou transparentností nákladů 
bez jakýchkoli skrytých výdajů. 
Získáte tak nejvyšší spolehlivost 
plánování i investice. Pokud si 
přejete představit alternativní 
modely financování nákupu, 
obraťte se na nás. rádi Vám 
poradíme. 

 ̑ Závazná a transparentní.
 ̑ Výpočet rentability.
 ̑ Vysoká bezpečnost investic.
 ̑ realizace projektu na klíč.
 ̑ Volitelně: Doplňování systému.

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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Dodávka

Dopřejte si prvotřídní dodání. 
naše standardní systémy obdržíte 
ihned přímo ze skladu z našeho 
centra pro zařízení provozů  
u Mnichova. Díky naší specializo-
vané síti přepravců zaručujeme 
šetrnou a spolehlivou přepravu 
na Vaše místo určení. 

 ̑ standardní systémy  
k dispozici skladem.

 ̑ Krátké dodací lhůty  
pro individuální řešení.

 ̑ Šetrná doprava díky  
specializované síti přepravců.

Uvedení do provozu / školení

Montáž, uvedení do provozu  
a školení Vašich uživatelů od profe-
sionálů pro profesionály.  
naši poradci pro Vás připraví  
základní data a uvedou systém  
pro výdej zboží do provozu.

Poté Vás s Vaším novým systémem 
seznámíme a vyškolíme Vaše  
zaměstnance v roli uživatele  
i administrátora systému. 

 ̑ Profesionální uvedení  
do provozu.

 ̑ Instruktáž přímo na místě 
a školení.

 ̑ oficiální předání osobě  
odpovědné za projekt.

Poprodejní servis 

Po úspěšném uvedení do provo-
zu Vás nenecháme na holičkách.  
naše kompetentní servisní  
hotline a naši poradci  
pro eBusiness řešení Vám rádi 
pomůžou a poradí.

Dále Vám nabízíme individuální 
servisní balíčky.  

 ̑ Hotline.
 ̑ servisní smlouvy o údržbě.
 ̑ Aktualizace.
 ̑ Volitelně: servis přímo  

na místě a rozšíření prostřed-
nictvím správce systému.

 ̑ rozšíření systému.

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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„Kratší cesty – lepší efektivita – spokojení zaměstnanci“
stálá dostupnost nástrojů velmi výrazně usnadňuje práci mechanikům  
u db Fahrzeuginstandhaltung gmbh v neumünsteru –  
díky inovativnímu systému garant tool24 smartline.

Názor zákazníka

V závodě DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH  
v neumünsteru chtělo vedení podniku docílit toho, 
aby cca 500 zaměstnanců mělo nepřetržitě i ve 3směn-
ném provozu bezproblémový přístup k požadované-
mu nástroji. současně měly být výrazně zkráceny časy 
potřebné pro zajištění nástrojů. A vzhledem k řadě 
různých výrobních hal v areálu podniku byla právě  
tato činnost časově příliš náročná.

Proto byl v úzké spolupráci s vlastními zaměstnanci  
DB – konečně jsou to oni, kdo musí s tímto výdejním 
systémem pro nářadí denně pracovat a komu musí  
vyhovovat – a se zákaznickým servisem Hoffmann Group 
 
 

vyvinut individuální systém přizpůsobený specifickým 
potřebám mechaniků. Ten nyní denně vydává nástroje 
a dokázal výrazně optimalizovat pracovní procesy.

o systému GArAnT Tool24 smartline se Deutsche 
Bahn informovala na webových stránkách a z in-
formačních materiálů Hoffmann Group a také pro-
střednictvím rozhovoru s regionálním obchodním 
zástupcem systémového partnera pro kvalitní nářadí. 
Definitivně přesvědčeni pak byli odpovědní pracovníci 
a někteří zaměstnanci z údržby DB po návštěvě společ-
nosti Krones, která systém úspěšně využívá ve velkém 
rozsahu již delší dobu. 
 

systém pro výdej zboží  
u DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH. 

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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„Kratší cesty – lepší efektivita – spokojení zaměstnanci“
stálá dostupnost nástrojů velmi výrazně usnadňuje práci mechanikům  
u db Fahrzeuginstandhaltung gmbh v neumünsteru –  
díky inovativnímu systému garant tool24 smartline.

„Vysoká kvalita produktů GArAnT a vynikající  
poradenství ze strany Hoffmann Group během fáze 
plánování a vytváření koncepce bylo pro nás nakonec 
rozhodujícím faktorem, proč jsme se rozhodli pro 
systém GArAnT Tool24 smartline,“ říká pan Jovany 
Krämer, vedoucí skladu a logistiky u DB Fahrzeugin-
standhaltung GmbH v neumünsteru.  
Dále spokojeně dodává: „Díky použití inovativní  
správy nástrojů se nám podařilo nejen optimalizovat 
naše pracovní procesy zkrácením tranzitních časů  
a trvalou dostupností nástrojů po celý den, ale také 
výrazně zvýšit spokojenost našich zaměstnanců.“

DB Neumünster – nepřetržité zásobování nástroji 
díky Tool24 Smartline
nový systém GArAnT Tool24 smartline se používá  
u DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH v neumünsteru 
několikrát denně a usnadňuje zaměstnancům 
zásobování nástroji zejména v průběhu noční směny, 
kdy běžný výdej nástrojů již není dostupný.  
Zaměstnanci mohou produkty odebrat z robustních 
skříní s až 90 zásuvkami. Kromě toho je díky intui-
tivnímu softwaru možné rychle najít požadovanou 
volbu prostřednictvím skeneru, vyhledávání podle 
klíčových slov nebo podle čísla artiklu. 

Jednoduché vyhledání artiklu 
pomocí čtečky čárových kódů.

Přihlášení uživatele pomocí 
rFID zaměstnanecké karty.

spolehlivé zásobování  
nástroji 24 hodin denně.

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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Modulární řešení skříně: 
̑ Automatické otvírání zásuvek.

̑ ochrana proti překlopení: lze otevřít  
pouze jednu zásuvku.

̑ 4 konfigurace skříně v barevné kombinaci  
světle šedá rAl 7035 a antracitová rAl 7016 skladem  
zajišťují rychlé dodání a uvedení do provozu.

Individuální osazení: 
̑ 2 šířky zásuvek: 612 a 153 mm.

̑ Individuálně konfigurovatelné výšky zásuvek.

̑ Včetně organizérů pro individuální rozdělení. 

s11M

s13

Smartline – spousta místa na malém prostoru.
modulární & robustní technika pro libovolné množství artiklů.

Maximální nosnost  
širokých zásuvek: 75 kg

Master skříň kombinovatelná  
s libovolně mnoha slave skříněmi

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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Zdvižný podstavec  
s možností podjetí

s54

s90

Maximální nosnost  
úzkých zásuvek: 15 kg

odkládací plochy z bambusu

Šířka 612 mm Šířka 153 mm

Výška čela X s11M s13 s54 s90

50 mm ● ●

75 mm ● ● ● ●

100 mm ● ● ● ●

125 mm ● ● ● ●

150 mm ● ● ● ●

175 mm ● ● ● ●

200 mm ● ● ● ●

225 mm ● ●

250 mm ● ●

275 mm ● ●

300 mm ● ●

užitná výška X - 20 mm užitná výška X - 8 mm

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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PickOne – inovativní systém výdeje po jednotlivých  kusech. 
i na vnitŘních hodnotách záleží. 

Stabilní
systém byl vyvinut speciálně pro průmyslové použití. Díky 
maximální nosnosti přesahující jednu tunu nemáte u tohoto 
systému téměř žádná omezení. osazení vysoce kvalitními 
komponentami zajišťuje bezúdržbový provoz a nejnižší 
náročnost ve výrobě. 

Bezpečný
Individualizovaný výdej zboží,  
realizovaný zaměstnanci prostřednictvím: 

 ̑ PIn / hesla
 ̑ Přístupu přes rFID
 ̑ otisku prstu

Individuální
 ̑ 4 různé velikosti přihrádek.
 ̑ Maximálně 640 přihrádek na 20 úrovních.
 ̑ Konfigurovatelné podle požadavků zákazníka.
 ̑ Každou přihrádku lze plnit individuálně.
 ̑ K dispozici samostatné zásuvné moduly.

Rychlý
Pro zajištění co nejrychlejšího přístupu k Vašim artiklům  
se systém otevře dokonce i v tom nejméně příznivém případě 
do 10 sekund.

Ochranná hrana
Zabraňuje vyklouznutí.

Variabilní
oboustranně zabudované děrované stěny umožňují flexibilní 
upevnění dotykové obrazovky. navíc můžete použít všechny 
háky a držáky našeho systému easyfix a všechna další příslušen-
ství pro děrované stěny z našeho katalogu zařízení provozů.

Inovativní výdeje po jednotlivých kusech GArAnT Tool24 Pickone zaručuje zabezpečený odběr po jednotlivých 
kusech Vašich vydávaných a půjčovaných artiklů. samostatně nebo v kombinaci s jinými systémy Tool24 optimalizuje 
Vaše  pracovní procesy.

Inteligentní
Vedle přihrádek pro odběr je umístěna leD lišta,  
která k samootevírací klapce přidává ještě vizuální signál  
odběrateli, kde se nachází artikl k odběru. 

rozměry výdejního systému:

Výška × Šířka × Hloubka

2000 mm × 1080 mm × 875 mm

12
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PickOne – inovativní systém výdeje po jednotlivých  kusech. 
i na vnitŘních hodnotách záleží. 

Ochranná hrana
Zabraňuje vyklouznutí.

13

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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Pestrý výběr barev: 
Pro korpus a zásuvky máte na výběr z 10 barev rAl.  
Další barvy lze objednat za příplatek.

Konfigurace zásuvek:
̑ K dispozici jsou dvě různé šířky zásuvek.

̑ Zásuvky lze uzpůsobit na výšku dle Vašich potřeb  
v rastru 25 mm. své zásuvky tak můžete přesně při-
způsobit velikosti Vašich nástrojů a měřicí techniky. 

1 systém – 1000 možností.
tak jedinečný jako vaše požadavky.

9002

5018

7035

5012

7005

5011

7016

6011

5005

3003

150 mm

125 mm

100 mm

75 mm

Rozdělení zásuvek:
̑ Jednoduché rozdělení zásuvek pomocí nového softwaru  

s funkcí drag & drop

̑ Můžete volit mezi dvěma různými typy organizérů.  
K dispozici jsou vložky z tvrzené pěny eForm a rovněž  
sady plechových dělicích přepážek a plastových žlabů.

̑ rastry dělení jsou samozřejmě sladěny s rastry  
v našem katalogu.

̑ u vložek z tvrzené pěny eForm dbejte na velikosti zásuvek!

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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Možné konfigurace bubnu pro výdej po jednotlivých kusech

Konfigurace přihrádek:
̑ Maximálně 640 přihrádek  

na 20 úrovních.

̑ 4 různé velikosti přihrádek.

̑ Každou přihrádku lze plnit individuálně. 

̑ Maximální nosnost více než jedna tuna  
(Tool24 Pickone). 

̑ Bezúdržbové hardwarové komponenty.

Volitelě příslušenství poskytuje ještě  
větší flexibilitu a produktivitu.

skener 2D čárových kódů podporuje další 
formáty jako:

DataMatrix, PDF 417, Maxi kód, Qr kód, eAn, 
ucc a mnoho dalších.

A ještě více produktů pro Vás!

s dostupným skenerem rFID můžete  
snadno využívat Vaše stávající systémy,  
jako např. leGIc nebo MIFAre.

i

Variabilní upevnění:
̑ různé možnosti upevnění díky oboustranně  

zabudovaným děrovaným stěnám.

̑ Monitor lze upevnit na obou stranách.

̑ Háky a držáky easyfix lze upevnit na obou 
stranách děrovaných stěn.

̑ shadowboard k odkládání.

h

Bv

Bh

t

Přihrádka 
 A

Přihrádka  
B

Přihrádka  
C

Přihrádka  
D

Výška (h) mm 68 68 136 136
Šířka vpředu (Bv) mm 68 140 68 140
Šířka vzadu (Bh) mm 23 60 23 60
Hloubka (t) mm 237 237 237 237
Nosnost každé přihr. kg 2 2 2 2

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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Objednací proces pro OOP  
o 75 % rychlejší.
systém pro výdej zboží znamená u man energy solutions v curychu  
revoluci v oblasti objednávání osobních ochranných prostŘedků  
a výrazně zvyšuje spolehlivost dodávek.

Názor zákazníka

Pro zefektivnění objednacího procesu pro osobní 
ochranné prostředky firma zavedla ve středisku  
v Curychu automaty pro výdej po jednotlivých kusech 
GARANT Tool24 PickOne. Dojde-li k podkročení  
minimálního stavu zásob, systém automaticky  
doobjedná.  
Zboží je na místě do 24 hodin.

se systémem pro výdej zboží GArAnT Tool24 Pickone lze přes-
ně sledovat stav zásob c-artiklů, protože zaměstnanci se musí 
vždy přihlásit, než se jim otevře výdejní přihrádka. Velký počet 
malých přihrádek umožňuje udělit pro každý odběr přístup 
pouze k jednomu produktu. „u GArAnT Tool 24 Pickone jsme 
měli ideu přenést na automat pro výdej nástrojů správu artiklů 
ooP,“ uvádí pan Thomas Heini ze společnosti sFs.

„Zákazník může systém připojit ke svému erP systému a na-
konfigurovat jej tak, aby při dosažení minimálního stavu zásob 
automaticky spouštěl objednávky. Profily lze navíc vytvořit tak, 
aby zaměstnanci měli přístup jen k artiklům ooP schváleným 
pro jejich pracovní úsek. Integrovaný reporting poskytuje 
důkaz, že každý zaměstnanec měl možnost kdykoli odebrat 
požadovaný ooP a že tak také učinil.“ 

Kompletní nabídka přesvědčila

„Podívali jsme se také na spirálové automaty a skříně pro výdej 
po jednotlivých kusech od jiných poskytovatelů,“ říká pan 
Krähenbühl. „Přesvědčila nás ale jen nabídka od Hoffmann 
Group. otočný buben GArAnT Tool24 Pickone předčí spirá-
lové automaty, je k dispozici rozhraní sAP a potřebujeme jen 
jedno jediné napojení na dodavatele, protože Hoffmann Group 
dokáže dodat vše. Kromě toho jsme si mohli u sFs prohlédnout 
vzorové zařízení a bylo nám rovněž poskytnuto profesionální 
poradenství, abychom mohli odpovídajíícím způsobem udr-
žovat náš sortiment ooP a také reagovat na nové požadavky 
vycházející ze změn ve výrobním procesu resp. v legislativě.“

společnost MAn energy solutions se vyrábí alternativní 
pohonné technologie se sníženou spotřebou pro lodě a vyvíjí 
nové technologie pro výrobu a skladování energie. Tento vý-
robce komponent a poskytovatel řešení je na trhu také známý 
pod svým dřívějším názvem MAn Diesel & Turbo. V současné 
době zaměstnává cca 14 000 lidí ve více než 120 pobočkách.  
V curychu přibližně 800 zaměstnanců aktuálně vyvíjí, navrhuje, 
vyrábí a testuje kompresory a vakuová dmýchadla a poskytuje 
související služby. 

Vyžaduje se optimalizace procesu

Pro udržení konkurenceschopnosti v zemi s vysokými mzdami, 
jakou je Švýcarsko, je nutné pracovat vysoce efektivně.  
„naše procesy jsme v posledních letech zefektivnili a prosazu-
jeme automatizací ve všech oblastech,“ říká pan rene Krähen-
bühl, vedoucí logistiky u MAn energy solutions ve Švýcarsku. 
Firma nedávno plně automatizovala proces nákupu osobních 
ochranných prostředků (ooP) prostřednictvím systému pro 
výdej zboží GArAnT Tool24 Pickone. Myšlenka vznikla při jed-
nom rozhovoru s Hoffmann Group. Pan Krähenbühl vzpomíná: 
„systém nám představil pan Thomas Heini ze společnosti sFs, 
která ve Švýcarsku zastupuje Hoffmann Group. Pravidelně 
diskutujeme o nových možnostech a nápadech.“ 
 

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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Objednací proces pro OOP  
o 75 % rychlejší.
systém pro výdej zboží znamená u man energy solutions v curychu  
revoluci v oblasti objednávání osobních ochranných prostŘedků  
a výrazně zvyšuje spolehlivost dodávek.

Uloženo přibližně 100 různých druhů OOP

V červenci 2018 byl definován sortiment ooP. Poradce pro 
ooP od Hoffmann Group úzce spolupracoval s mistry, vedoucí-
mi týmů a kontaktními osobami pro bezpečnost práce  
u společnosti MAn. cílem bylo odebírat všechny artikly ooP  
od Hoffmann Group. K tomu bylo potřeba jen několik úprav.  
V srpnu byl nový systém ve společnosti MAn nainstalován; byla 
nahrána data produktů a po uvedení do provozu byla vyško-
lena první skupina uživatelů. následně bylo nutné už jen zřídit 
přenos dat pro objednávky pomocí sIM karty a bylo třeba pro-
vést integraci do firemní sítě. Po čtyřech dnech byla celá insta-
lace dokončena. „Automatizovaný výdej ooP byl zaměstnanci 
okamžitě velmi dobře přijat a už po jednom týdnu jsme mohli 
uzavřít klasické vydávání ooP,“ vzpomíná pan Krähenbühl. 

V automatech je nyní uloženo celkem asi 100 artiklů. Kromě 
hlavního systému GArAnT Tool24 Pickone byl také instalován 
„ToolPoint“ se vzorovými artikly k prohlédnutí a příruční skříň 
se 40 číslovanými oddíly. Ta obsahuje větší balení, jako jsou 
náhradní náplně pro dávkovače mýdla. Klíč k tomu je zaměst-
nancům poskytován prostřednictvím GArAnT Tool24 Pickone.

Anonymizovaná přihlášení

nový výdejní automat pravidelně obsluhuje přibližně 150  
zaměstnanců ve výrobě a cca 50 pracovníků v kanceláři.  
K tomu se musí přihlásit pomocí své zaměstnanecké karty.  
To se provádí anonymizovaně a bylo koordinováno s personál-
ním a právním oddělením. na monitoru mohou zaměstnanci 
kliknout na skupiny produktů a kategorie artiklů a najít tak  
požadovaný produkt. Alternativně mohou na ToolPointu 
naskenovat čárový kód vzorového artiklu a vybrat například 
rukavice ve vhodné velikosti. 

Objednací proces zkrácen na 2 dny

Zavedením nového systému firma MAn výrazně urychlila  
proces nákupu. Při dosažení minimálního stavu zásob odešle 
systém GArAnT Tool24 Pickone automaticky objednávku na 
sFs resp. Hoffmann Group. odpadají tak požadavky na objed-
návku a rovněž jednotlivé objednávky. Je pouze jedna rámcová 
objednávka na určitou částku, z níž se automaticky spouštěné 
objednávky postupně odečítají . Dojde-li k jejímu vyčerpání, 
proběhne další rámcová objednávka, pomocí které se provede 
odpovídající zaúčtování příjmu zboží. Případné odchylky  
v počtech kusů (účtované resp. skutečné množství) jsou zjištěny 
při doplňování automatu. 

„u nás jde ooP od příjmu zboží přímo do automatů,“ říká pan 
Krähenbühl. „Vyhneme se tak dočasným skladům a administra-
tivním úkonům, jako je zaúčtovávání, přeúčtovávání a odúčto-
vávání jednotlivých objednávek.“ Firma tak zkrátila objednací 
proces z 5 až 8 dnů na pouhé dva dny: Hoffmann Group dodá 
zboží do 24 hodin od obdržení objednávky. následně je  
GArAnT Tool24 Pickone doplněn zaměstnanci MAn.

„se systémem jsme velmi spokojeni a zavedli bychom jej  
kdykoli znovu,“ shrnuje pan Krähenbühl. "náš objednací proces 
je mnohem efektivnější, zaměstnanci se rychleji dostávají  
k artiklům ooP a minimální zásoby jsou zajištěny." 

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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Vertikální skříň Smartline.
ideální místo pro vaše pŘednastavené nástroje.

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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Vertikální skříň GARANT Tool24: 
̑ skladování přednastavených nástrojů.

̑ správa nástrojů prostřednictvím již instalovaného softwaru.

̑ Možné pouze ve spojení s Master systémem Tool24 smartline.  
Jednoduché napojení na Master systém. 

̑ Výsuvy se otevírají automaticky.

̑ lze objednat 14 různých konfigurací  
(různé upínače sK, VDI, c, HsK).

̑ Včetně 24 nosných lišt.

̑ upínače vhodné pro nosiče nástrojů,  
nosné lišty, policové vany a děrované plechy.

̑ Až 4 po podlaze vedené výsuvy.

̑ nosnost při rozložení do plochy na jeden výsuv: 600 kg.

̑ Maximální zatížení vertikální skříně: 2 400 kg.

̑ Zamykací systém pro nouzové odemčení.

̑ rastr s otvory po 37 mm.

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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Tool24 Locker – spousta místa pro větší artikly.
důsledná realizace systémové koncepce.  

Bezpečný
Individualizovaný systém  
pro výdej zboží pomocí: 

 ̑ PIn / hesla
 ̑ Přístupu přes rFID
 ̑ otisku prstu

Individuální
 ̑ K dispozici jako varianta Master nebo slave,  

uspořádání monitoru vlevo nebo vpravo. 
 ̑ Vnitřní leD osvětlení všech přihrádek.
 ̑ lze kombinovat s jinými systémy GArAnT Tool24
 ̑ různé velikosti přihrádek (na výběr 3 šířky přihrádek  

a několik výšek).
 ̑ Zamykací systém pro jednoduché  

a bezpečné nouzové odemčení.
 ̑ Individuální počet volitelných průzorů.

Inovativní systém výdeje po jednotlivých kusech GArAnT Tool24 locker zaručuje zabezpečený a plně dokumentovaný  
odběr jednotlivých kusů Vašich vydávaných a půjčovaných artiklů. správa zejména velkoobjemového elektrického  
nářadí nebo ooP je spolehlivě vedena.

Inteligentní
Vedle přihrádek pro odběr je umístěna leD lišta,  
která k samootevírací klapce přidává ještě vizuální signál 
odběrateli, kde se nachází artikl k odběru. 

Stabilní
systém byl vyvinut speciálně pro průmyslové použití.  
osazení vysoce kvalitními komponentami zajišťuje  
bezúdržbový provoz. 

Zleva doprava: Var. 450/10 s 10 přihrádkami,  
Var. 300/14 se 14 přihrádkami, Var. 180/40 se 40 přihrádkami.

rozměry přihrádek:

provedení výška mm šířka mm hloubka mm množství

180/40
140 180 450 32
220 180 450 8

300/14
220 300 450 12
300 300 450 2

450/10
300 450 450 8
460 450 450 2

Variabilní
oboustranně zabudované děrované stěny umožňují  
flexibilní upevnění dotykové obrazovky. navíc můžete použít 
všechny háky a držáky našeho systému GArAnT easyfix  
a všechna další příslušenství pro děrované stěny z našeho 
katalogu zařízení provozů.  
Všechny oddíly jsou přístupné pro zákaznickou instalaci 
kabeláže prostřednictvím technologické šachty.

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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Tool24 Locker – spousta místa pro větší artikly.
důsledná realizace systémové koncepce.  

rozměry výdejního systému:
výška × šířka × hloubka

varianta 300/14: 1965 mm ×  800 mm × 500 mm
varianta 180/40, 450/10: 1965 mm × 1100 mm × 500 mm

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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Malý sklad s velkou působností.
reorganizace ve skladové logistice u luFthansa cityline.

Názor zákazníka

U Lufthansa CityLine Technik v Mnichově se od května 
2016 používá nový systém pro výdej zboží GArAnT Tool24. 
Přechodem na plně automatický systém pro výdej zboží 
došlo k úspoře nákladů i času. Zatímco do té doby byly 
nákup, předzásobení a spotřeba řízeny v sAPu, od poloviny 
prosince 2015 vytvořili zaměstnanci nový logistický systém, 
který je dnes již využíván v plném rozsahu.

systém sám rozpozná docházející zásoby a automaticky 
doobjedná chybějící materiál. Hoffmann Group dodává 
objednané artikly během dvou dnů, takže je lze po bez-
pečnostní kontrole okamžitě vložit do našeho systému 
pro výdej zboží. objednaný materiál je tak zaměstnan-
cům k dispozici za méně než tři dny. Pana Gottfrieda 
selmaiera, vedoucího týmu výdeje nářadí u lufthansa 
cityline, nový systém GArAnT Tool24 smartline taktéž 
přesvědčil:

„Díky novému systému pro výdej zboží jsme  
nyní nezávislejší a dokážeme naše projekty  
zrealizovat rychleji.“

Původní proces nákupu baterií, vrtáků, pracovních rukavic 
nebo plochých štětců byl rozdělen do mnoha dílčích kroků, 
od požadavku potřeby přes nákup až po výdej. Problém  
zde byl ve vysokém počtu zúčastněných osob, ale také  
v dlouhých dodacích lhůtách, pohybujících se od čtyř do 
šesti týdnů. Požadavky na materiál musely být nejprve před-
loženy nadřízeným, teprve poté mohly být objednávány  
a následně dodávány do hlavního skladu. Z hlavního skladu 
pak musel dodavatel výrobky dodat do skladu v lufthansa 
cityline Technik.

Ačkoli systém pro výdej zboží GArAnT Tool24 nepůsobí 
na první pohled nijak mimořádně, technikům v mnohém 
usnadňuje práci. Je řízen online a dokáže evidovat přesnou 
skladbu artiklů a deponované počty kusů. regálový systém 
je propojen s online katalogem Hoffmann Group. 

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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Malý sklad s velkou působností.
reorganizace ve skladové logistice u luFthansa cityline.

systém pro výdej zboží u lufthansa cityline 
Technik v Mnichově.

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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Technické údaje.
vše pŘehledně.

Tool24 Smartline – zásuvkový systém včetně organizérů 
softwarový balík BAsIc je standardně integrován u Master systémů.

_S11M, _S11M-EN

75 kg

Tool24 PickOne –  
systém pro výdej  
po jednotlivých kusech

Typ S11M S11M-EN S13 S54 S90

9S
A 97 9001

Tool24 Smartline –  
skříňový systém 
včetně organizérů

6 664– 6 664– 4 692,80 8724,80 14 504,–

Úložná plocha m2 4 4 4,8 5 8,4
Výška mm 1390
Šířka mm 717 717 717 717 1159
Hloubka mm 750
Užitná šířka zásuvky mm 612 612 612 153 153
Užitná hloubka zásuvky mm 612
Počet zásuvek 11 11 13 54 90

Rozdělení uvnitř zásuvky 36×36 E 36×36 E 36×36 E 9×36 E 9×36 E

Hmotnost kg 249 249 246 404 640

Osazení: 
Počet zásuvek × výška čela zásuvky

1 technická zásuvka 
10×75 mm; 1×150 mm

1 technická zásuvka 
10×75 mm; 1×150 mm

12×75 mm;  
1×150 mm

48×50 mm;  
6×100 mm

80×50 mm;  
10×100 mm

Obsah: 
Organizéry

10× 960310_4+18; 
1×960330_3+14

10× 960310_4+18; 
1×960330_3+14

12×960310_4+18; 
1×960330_3+14

200×960540_149; 
12×960560_149

340×960540_149; 
20×960560_149

Rozsah dodávky:
dotyková obrazovka 22″;  

čtečka čárových kódů;  
PC vč. softwarového  

balíku BASIC

dotyková obrazovka 22″;  
čtečka čárových kódů;  
PC vč. softwarového  

balíku BASIC,  
operační systém  

anglicky

– – –

Celkový počet přihrádek 640 448 320 160

9S
A 97 9201 Tool24 PickOne – Master systém DE 20 742,40 20 742,40 (20 742,40) (20 742,40)

9S
A 97 9211 Tool24 PickOne – Master systém EN 20 742,40 20 742,40 (20 742,40) (20 742,40)

9S
A 97 9221 Tool24 PickOne – Slave systém 16 766,40 16 766,40 (16 766,40) (16 766,40)

Výška mm 2000
Šířka mm 1080
Hloubka mm 875
Počet přihrádek A 640 320 – –
Počet přihrádek B – 32 160 –
Počet přihrádek C – 64 160 –
Počet přihrádek D – 32 – 160
Nosnost každé přihrádky kg 2
Hmotnost kg 275

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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Tool24 Smartline –  
vertikální skříň osazená upínači nástrojů

Tool24 Locker –  
systém pro výdej po jednotlivých kusech

Pro stopky nástrojů SK30 SK40 SK50 VDI20 VDI30 VDI40

9S
A 97 9101

Tool24 Smartline –  
vertikální skříň 
osazená  
upínači nástrojů

(11 558,40) (11 698,40) (11 345,60) (11 860,80) (11 732,–) (11 676,–)

Výška mm 2000
Šířka mm 717
Hloubka mm 750
Šířka zásuvek vertikálního výsuvu mm 155
Užitná výška vertikálního výsuvu mm 1750
Počet výsuvů 4
Počet nosičů nástrojů 970130 24
Počet upínačů nástrojů 408 312 120 672 408 312
Osová vzdálenost A mm 69 85 128 52 69 85
Hmotnost kg 320

Pro stopky nástrojů C4 C5 C6 HSK40 HSK50 HSK63 HSK80 HSK100

9S
A 97 9101

Tool24 Smartline –  
vertikální skříň 
osazená  
upínači nástrojů

(11 524,80) (11 524,80) (11 401,60) (11 995,20) (11 972,80) (11 916,80) (11 620,–) (11 564,–)

Výška mm 2000
Šířka mm 717
Hloubka mm 750
Šířka zásuvek vertikálního výsuvu mm 155
Užitná výška vertikálního výsuvu mm 1750
Počet výsuvů 4
Počet nosičů nástrojů 970130 24
Počet upínačů nástrojů 192 192 120 504 336 336 144 120
Osová vzdálenost A mm 82 82 142 56 76 76 108 127
Hmotnost kg 320

 450/10 300/14 180/40

9S
A 97 9300 Tool24 Locker – Master systém DE 9 777,60 10 763,20 16 497,60

9S
A 97 9310 Tool24 Locker – Master systém EN 9 777,60 10 763,20 16 497,60

9S
A 97 9320 Tool24 Locker – Slave systém 6 081,60 7 067,20 12 801,60

Výška mm 1965
Šířka mm 1100 800 1100
Hloubka mm 500
Užitná výška přihrádky (1) mm 300 220 140
Užitná výška přihrádky (2) mm 460 300 220
Užitná šířka přihrádky mm 450 300 180
Užitná hloubka přihrádky mm 450
Počet přihrádek 10 14 40
Nosnost každé přihrádky kg 25
Hmotnost kg 210 200 275
Osazení: 
Počet přihrádek × výška v mm 8 × 300; 2 × 460 12 × 220; 2 × 300 32 × 140; 8 × 220

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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Software Tool24. 
 nová deFinice eFektivity.

Maximálně rychlý odběr:
̑ Vícenásobný odběr a doplňování.

̑ rezervace a vyzvednutí nákupního košíku.

̑ Funkce oblíbených položek pro rychlý odběr /  
doplňování často požadovaných artiklů.

̑ Transakce (odběr, plnění, storno atd.)  
na každé obrazovce.

Obsluha z mobilních zařízení:
̑ Přístup pomocí tabletu a notebooku.

̑ Automatické nastavení měřítka/rozlišení.

̑ rezervace nákupního košíku z pracoviště.

Intuitivní obsluha:
̑ Fulltextové / "živé" vyhledávání.

̑ rychlé přihlášení uživatele jak pomocí PIn,  
tak i pomocí rFID / otisku prstu (volitelně),  
ať už na Pc nebo na Tool24.

̑ Individualizace na uživatelské úrovni  
(personalizovaný dashboard).

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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Mnoho možností připojení:
̑ síťové rozhraní (lAn) pro připojení k firemní síti.

̑ napojení na erP systémy.

̑ správa externích skladových míst.

̑ centrální databáze pro více hlavních (Master) systémů.

Standardizované controllingové nástroje:
̑ Grafický výstup.

̑ Úrovně uživatele / zakázky / nákladových středisek.

̑ Vlastní konfigurace zobrazení sestav.

̑ odesílání e-mailu na Pc, vždy přehled  
o nejaktuálnějším stavu.

̑ stejné rozhraní na Pc i na Tool24.

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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Software Tool24.
na míru vašim potŘebám.

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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Software Basic Measurement Regrind Remote Complete
Pro více dodavatelů ●
Vícejazyčný ●
Automatické dispozice ●
Standardizovaná vyhodnocení ●
Napojení na ERP systém ●
Správa nových nástrojů ●
Správa uživatelů ●
Správa dodavatelů ●
Individuální layout ●
Správa nákladových středisek ●
Hierarchie skupin zboží ●
Instalace nových modulů ●
Přihlášení pomocí RFID ●
Přihlášení pomocí otisku prstu ●
Oblíbené položky uživatele ●
Správa nákupního košíku ●
Správa externích skladových míst ●
Správa měřicích prostředků ● ●
Správa nástrojů k zapůjčení ● ●
Správa sériových čísel ● ●
Omezení odebíraných množství ● ● ●
Vyhodnocení v grafické podobě ● ● ●
Správa čísel zakázek ● ● ●
Individuální vyhodnocení ● ● ● 
Správa seznamů kusů ● ● ●
Služba přebroušení nástrojů ● ●
Vrácení opotřebovaných nástrojů ● ●
Správa pohotovostního skladu ● ●
Propojení více systémů v síti ● ●
Externí správa ● ●
Přístup přes vzdálený systém ● ●
Včetně 5 vzdálených uživatelů ● ●
Verze 10 20 30 40 50

9S
W 97 9500 Software Tool24 (459,20) (1 422,40) (1 422,40) (1 153,60) 3 169,60

Varianta softwaru Basic Measurement Regrind Remote Complete

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe
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O 50 % méně nástrojů u strojů.
nový systém pro správu nástrojů ve Firmě röhm zeštíhluje procesy,  
snižuje zásoby nástrojů a podporuje spolehlivost zásobování.

Názor zákazníka

Žádaná spolehlivost zásobování u stroje 
 
Před zavedením GArAnT Tool24 smartline provozoval 
röhm výdej nástrojů v klasickém smyslu. než si mohli 
zaměstnanci potřebné nástroje vyzvednout na výdej-
ním místě, museli vyplnit skladový výdejní list a ten 
nechat podepsat svým nadřízeným. Aby měli nástro-
je k dispozici i mimo řádné otevírací hodiny výdeje 
nástrojů, museli zaměstnanci plánovat svou potřebu 
dopředu. Mnoho z nich si na pracovišti vytvářelo  
malou zásobu.

Potřeba flexibility 
 
„Chtěli jsme systém, který můžeme individuálně přizpů-
sobit podle svých představ a libovolně jej dále rozšiřovat,“ 
shrnuje pan Fabian Baur základní požadavky. „Kromě 
toho měl systém bez problémů běžet 24 hodin denně  
a mít různé velikosti zásuvek, aby byl dobře využit dispo-
nibilní prostor.“ Řešení firma röhm nakonec nalezla  
u svého dlouholetého obchodního partnera v oblasti 
nářadí: Hoffmann Group. 
 

systém GArAnT Tool24 smartline nás přesvědčil vyspě-
lým a rozsáhlým softwarovým vybavením a rovněž  
velmi dobrým poměrem výkonu a užitné hodnoty.  
navíc lze prakticky spojovat libovolně mnoho výdejních 
skříní do jednoho systému.

Spolehlivé plánování potřeb díky propojení s SAP 
 
Pro röhm bylo také důležité, aby systém přinesl stan-
dardní rozhraní pro sAP, aby byly odběry, doplňování  
a opravná zaúčtování vždy spolehlivě zaznamenávány 
a potřeba přesně plánována. u firmy röhm odesílá sys-
tém pro správu nástrojů hlášení do sAPu, jakmile dojde 
ke snížení zásob pod minimální hodnotu stanovenou 
pro určitý nástroj. sAP pak vytvoří objednávku a po 
schválení nákupčím ji předá příslušnému dodavateli.  
To je velmi efektivní a röhm nemá jen veškerá data  
v systému, ale také vždy potřebný počet vyměnitelných 
břitových destiček a odpovídající zásoby brusného 

Röhm GmbH Sontheim – Tool24 Smartline
röhm, firma s dlouholetou tradicí sídlící v sontheimu an 
der Brenz, se ohlíží za svou dlouhou historií. Byla založena 
v roce 1909 a dnes je jedním z nejvýznamnějších výrobců 
upínacích prostředků na světě. V průběhu pohnuté  
historie se firma znovu úspěšně přizpůsobila novým 
požadavkům trhu a modernizovala své výrobní procesy. 
například u vyměnitelných destiček a brusných materiálů 
byl výdej nástrojů automatizován zavedením systému  
pro výdej zboží GArAnT Tool24 smartline  
od Hoffmann Group.

röhm instaloval čtyři skříně systému GArAnT Tool24 
smartline pro vyměnitelné břitové destičky a brusný 
materiál v centru výrobní haly.

GARANT Tool24 - systém pro výdej zboží www.hoffmann-group.com
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O 50 % méně nástrojů u strojů.
nový systém pro správu nástrojů ve Firmě röhm zeštíhluje procesy,  
snižuje zásoby nástrojů a podporuje spolehlivost zásobování.

materiálu. Kromě toho lze zcela přesně vyhodnotit, jak 
vypadá skutečný obrat u různých artiklů.

Od zavedení vložil Röhm do systému GARANT 
Tool24 Smartline celkem 750 artiklů. 

Po přihlášení do systému pomocí své identifikační  
karty vidí zaměstnanci vedle vyobrazení produktu  
a jeho názvu také označení normy a cenu.  
„Tím, že zaměstnanci vidí ceny, zachází s nástroji  
šetrněji,“ všiml si pan schneider. 

se všemi těmito informacemi je pro zaměstnance  
jednoduché rychle najít nejvhodnější vyměnitelné 
břitové destičky a brusný materiál. A když se přesto 
stane, že dojde k odběru nevhodného nástroje, mohou 
zaměstnanci sami provést opravné zaúčtování  
a nástroje vrátit zpět.

 

O 50 procent méně zásob u strojů 
  
od zavedení systému Tool24 smartline se potřeba  
vyměnitelných břitových destiček a brusného materiálu 
na pracovištích snížila o polovinu. Protože zaměstnanci 
vědí, že nové nástroje obdrží jednoduše a pohodlně, 
kdykoli je budou potřebovat. Automatizovaný výdej 
nástrojů běží spolehlivě 24 hodin denně a je absolutně 
bezúdržbový.

Markus schneider, mistr v segmentu 5, projekty, 
(vlevo) a Fabian Baur, produktový manager (vpravo)

Díky vyobrazení produktu se zaměstnanci přesvědčí, 
že si vybrali vhodný nástroj.

Ceny v € bez DPH, platné do 31. 07. 2020 iNOVACe



I ve světě nářadí platí: Dokonalost se prosadí. GArAnT, jako značka prémiového nářadí, znamená 
koncentrovanou kompetenci Hoff mann Group ve výrobě. Více než 30 000 špičkových výkonných nástrojů 
pro všechny aplikační oblasti nabízí nejvyšší jistotu inovací, stálou prémiovou kvalitu a optimální poměr 
ceny a užitné hodnoty. Přesvědčte se:

www.garant-tools.com
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PŘÍRODA SI VŠUDE
NAJDE SVOU CESTU.
MĚJTE STEJNÉ NÁROKY 
TAKÉ NA FRÉZY.
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Tento reklamní prospekt, jeho grafická úprava a použitý systém objednacích čísel jsou chráněny autorským právem.  
následný tisk a jakékoliv rozmnožování – i jen částí – je možné pouze s písemným souhlasem firmy Hoffmann se, 81241 München.  
Všechny ceny jsou katalogové ceny, bez DPH, platné do 31. 07. 2020; ceny v € bez záruky, omyl a změny vyhrazeny.

Hoffmann Qualitätswerkzeuge CZ s.r.o.
Zemská 211/I · 337 01 Ejpovice
Tel. objednávky: +420 371 707 254
Fax: +420 371 707 252

Objednávky, dodávky a fakturaci vyřizuje:

Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge
Franz-Hoffmann-Strasse 3  · D-90431 Nürnberg 
Tel. objednávky: +420 371 707 254  ·  Fax: +420 371 707 252

Hoffmann Qualitätswerkzeuge SK s.r.o.
Černyševského 26 · 851 05 Bratislava
Tel. objednávky: +421 262 520 495
Fax: +421 262 520 496

www.hoffmann-group.com


