
Procese fluide.
GArANT Tool24 sistem de eliberare a sculelor – 
eficienţă la achiziţionare şi la aprovizionare. 
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Tool24 sistem de eliberare a sculelor.
SiSteme flexibile şi modulare pentru aprovizionarea  
eficientă şi Sigură cu Scule.

cunoştinţele noastre vă stau permanent la dispoziţie, de la momentul asistenţei 
individuale privind punerea în funcţiune pentru o operare eficientă a producţiei 
până la serviciile de după vânzare. Împreună dezvoltăm o soluţie adaptată precis 
nevoilor dvs. şi care vă oferă o mare siguranţă a investiţiilor. Astfel vă veţi putea 
organiza procesele de lucru într-un mod mai eficient, veţi creşte sustenabil 
productivitatea şi veţi scădea costurile de producţie.

Sistem de eliberare cu sertare Sistem de eliberare 
individuală

Cea mai rapidă extragere
ɽ Preluarea mai multor/completarea cu mai multe 

scule.

ɽ rezervarea/preluarea coşului de produse.

ɽ funcţie favorită pentru extragere/umplere rapidă 
a articolelor necesare în mod uzual.

ɽ Tranzacţii (extragere, umplere, stornare etc.)  
de pe orice ecran.

FP

Operare intuitivă
ɽ căutare text complet / căutare în  

timp real.

ɽ Înregistrare rapidă a operatorului 
(PiN, rfid - radio frecvenţă,  
amprentă digitală).

ɽ Personalizare la nivel de utilizator 
(dashboard personalizat).

Software
software-ul oferă posibilităţi rapide şi simple de gestionare eficientă a sculelor dvs. şi a articolelor de uz cotidian.

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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Sistem de eliberare verticală Sistem de eliberare individuală

LAN

Nenumărate posibilităţi  
de conectare
ɽ interfaţă de reţea (lAN) pentru conectarea la 

reţeaua de firme.

ɽ conectare la sistemele erP.

ɽ Administrare externă a spaţiului de depozitare.

Scule de control  
standardizate
ɽ execuţii grafice.

ɽ Niveluri utilizatori/sarcini/centre de costuri.

ɽ configurare proprie a reprezentării 
rapoartelor.

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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Managementul articolelor  
de uz cotidian

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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20 %80 %

Multe companii.  
O provocare. 
În continuare, proiectarea unor procese de achiziţie mai 
solide în cazul articolelor de uz cotidian reprezintă o mare 
provocare pentru majoritatea companiilor. 

Volumele de achiziţii ale articolelor de uz cotidian sunt 
mici (< 20%), dar implică o mare parte din eforturile 
administrative de achiziţie (> 80%) şi astfel devin extrem  
de costisitoare. 

50 % Potenţial de economisire

O soluţie: Tool24.
sistemul de eliberare a sculelor GArANT Tool24 înseamnă eficienţă mai 
mare pentru dvs. la achiziţionare şi aprovizionare, printr-o abordare 
unitară într-o singură bază de date! 

din experienţă, coSturile proceSelor de acHiziţie 
şi de Stocare Sunt Scăzute aStfel SubStanţial, 
Simultan cu creşterea Siguranţei aprovizionării 
cu articolele de uz cotidian.

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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Servicii de primă clasă dintr-o singură sursă.
noi facem aceSt lucru. la cHeie.

Asistenţă

de la preluarea iniţială a cerinţelor 
dvs. şi până la punerea în 
funcţiune, cunoştinţele noastre  
vă stau mereu la dispoziţie.  
Împreună dezvoltăm o soluţie 
adaptată precis nevoilor dvs. 
Astfel, vă veţi putea organiza 
procesele de lucru într-un mod 
mai eficient şi veţi obţine o 
productivitate mai mare pe 
termen lung.  

 ɾ reţea cuprinzătoare  
de consultanţi. 

 ɾ Peste 75 de consultanţi 
eBusiness în întreaga lume.

 ɾ evaluarea necesităţilor.
 ɾ concepte de aprovizionare.

Planificare

Profitaţi de serviciile de elaborare 
şi proiectare oferite de experţii 
noştri. Veţi fi entuziasmaţi la aflarea 
posibilităţilor de personalizare. 
Veţi primi un proiect foarte detaliat 
şi practic pentru sistemul dvs. 
de eliberare a sculelor, inclusiv 
în ceea ce priveşte sugestia de 
compartimentare individuală 
pentru depozitarea articolelor dvs. 

 ɾ sisteme standard sau soluţii 
individuale.

 ɾ sisteme flexibile care pot fi extinse.
 ɾ diferite posibilităţi de 

compartimentare şi combinare  
a sistemelor de eliberare 
individuală şi a sistemelor  
cu sertare.

 ɾ Proiectare interfaţă.

Ofertă

contaţi pe transparenţa deplină 
a costurilor, fără costuri ascunse 
în ofertele noastre. Veţi beneficia 
de cea mai mare siguranţă a 
planificării şi a investiţiei. dacă 
vă doriţi modele alternative de 
finanţare a achiziţiei, contactaţi-
ne. Vă oferim cu plăcere sfaturi 
utile. 

 ɾ Angajantă şi transparentă.
 ɾ calculul rentabilităţii.
 ɾ siguranţă mare a investiţiei.
 ɾ dezvoltare a procesului până 

în stadiul „la cheie”.
 ɾ opţional: service umplere.

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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Livrare

Alegeţi livrările de primă clasă. 
sistemele standard se livrează 
imediat din depozitul centrului 
nostru pentru echipamente  
şi mobilier industrial de lângă 
München. datorită reţelei 
noastre speciale de transport, 
asigurăm integritatea şi 
siguranţa produselor până la 
locul de livrare. 

 ɾ sistemele standard sunt 
disponibile în stoc.

 ɾ Termene scurte de livrare 
pentru soluţii individuale.

 ɾ Transport sigur datorită 
reţelei speciale de livrare.

Punerea în funcţiune/Instructajul

Montare, punere în funcţiune  
şi instruirea utilizatorilor 
dumneavoastră de către  
profesionişti, pentru profesionişti. 
Asistenţii noştri procesează 
informaţiile de bază pentru dvs. şi  
tot pentru dvs. pun în funcţiune 
sistemul de eliberare a sculelor.

după punerea reuşită în  
funcţiune, vă instruim angajaţii  
şi administratorii pentru a-i  
familiariza cu noul sistem. 

 ɾ Punerea în funcţiune se  
face în mod profesionist.

 ɾ instructaj şi calificare  
la sediul dvs.

 ɾ Predarea oficială direct 
coordonatorilor de proiect.

După vânzare 

suntem alături de dvs. şi după 
încheierea cu succes a instalării. 
serviciul nostru telefonic special 
şi asistenţii noştri eBusiness stau 
la dispoziţia dvs. cu sfaturi şi 
gata să intervină.

În plus, vă oferim pachete de 
servicii individuale.  

 ɾ Hotline pentru service.
 ɾ contract de mentenanţă.
 ɾ service actualizare.
 ɾ opţional: service şi extinderi  

la beneficiari realizate de 
specialişti în sistem.

 ɾ extinderi de sistem.

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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„Drumuri mai scurte, mai multă eficienţă,   angajaţi mulţumiţi”
diSponibilitatea permanentă a Sculelor uşurează mult munca  
mecanicilor de la db faHrzeuginStandHaltung gmbH din neumünSter  

– totul datorită SiStemului inovator garant tool24 Smartline.

Opinia clientului

În fabrica dB fahrzeuginstandhaltung GmbH din 
Neumünster, conducerea unităţii a vrut ca cei 
aproximativ 500 de angajaţi să poată avea fără 
probleme acces permanent la sculele necesare chiar 
şi în lucrul în trei schimburi. În acelaşi timp, s-a urmărit 
scurtarea semnificativă a timpului de deplasare a 
angajaţilor. din cauza distanţelor mari între halele de 
lucru din incinta unităţii, angajaţii lipsesc ceva mai 
mult de la locul de muncă.

din acest motiv, în strânsă colaborare cu propriii 
angajaţi dB – în definitiv ei sunt cei care trebuie să 
lucreze şi să se descurce zilnic cu gestionarea sculelor 
– şi cu  serviciul clienţi Hoffmann Group, s-a elaborat 
un sistem individual şi adaptat cerinţelor speciale ale 

mecanicilor. Acesta le uşurează acum zilnic munca  
şi a optimizat în mod clar procesele de lucru.

deutsche Bahn a aflat de sistemul GArANT Tool24 
smartline prin intermediul paginii web şi a materialului 
informativ Hoffmann Group, precum şi în urma 
unei discuţii cu consilierul regional de vânzări al 
partenerului pentru sisteme de scule de calitate.  
În cele din urmă, responsabilii şi câţiva angajaţi din 
departamentul de întreţinere dB au fost convinşi 
în cadrul unei vizite efectuate la firma Krones, care 
foloseşte sistemul deja de mai mult timp şi cu succes.

„calitatea deosebită a produselor GArANT precum 
şi consilierea excepţională oferită de Hoffmann 

sistem de eliberare a sculelor la  
dB fahrzeuginstandhaltung GmbH 

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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„Drumuri mai scurte, mai multă eficienţă,   angajaţi mulţumiţi”
diSponibilitatea permanentă a Sculelor uşurează mult munca  
mecanicilor de la db faHrzeuginStandHaltung gmbH din neumünSter  

– totul datorită SiStemului inovator garant tool24 Smartline.

Group în timpul fazei de proiectare şi de concepţie au 
fost decisive în favoarea sistemului GArANT Tool24 
smartline”, spune Jovany Krämer, manager depozit 
şi logistică la dB fahrzeuginstandhaltung GmbH 
din Neumünster. Şi tot el declară satisfăcut: „Prin 
recurgerea la managementul inovativ al sculelor,  
nu doar că ne optimizăm continuu procesele noastre 
de lucru printr-un timp de deplasare mai scurt  
şi posibilitatea de accesare permanentă a sculelor, 
dar în acelaşi timp sporeşte considerabil şi satisfacţia 
angajaţilor noştri.”

DB Neumünster – aprovizionat permanent cu  
Tool24 Smartline

Noul GArANT Tool24 smartline este folosit de mai 
multe ori pe zi la dB fahrzeuginstandhaltung GmbH 
din Neumünster şi le facilitează lucrătorilor procurarea 
de scule, în special în timpul schimbului de noapte, 
când sistemul de eliberare a sculelor nu mai este 
ocupat şi pot fi folosite până la 90 de sertare ale 
dulapurilor robuste. În plus, datorită software-ului 
intuitiv, prin intermediul scannerului, este posibilă 
găsirea rapidă a articolului preferat, căutând după un 
cuvânt cheie sau după numărul unui articol. 

căutare simplă a articolelor, cu  
ajutorul cititorului de cod de bare

Înregistrarea utilizatorului 
prin card de lucrător rfid

furnizare sigură non-stop  
a sculelor

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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Concepte modulare pentru dulapuri: 
 ɾ sertare cu deschidere automată.

 ɾ siguranţă împotriva răsturnării:  
poate fi deschis numai un sertar.

 ɾ 4 configuraţii de dulapuri în combinaţii de culori gri 
deschis rAl 7035 şi antracit rAl 7016, aflate în stoc,  
asigură o livrare şi o punere în funcţiune rapide.

Echipare individualizată: 
 ɾ 2 lăţimi de sertare: 612 şi 153 mm.

 ɾ Înălţimea sertarelor configurabilă individual.

 ɾ inclusiv elemente de compartimentare pentru  
separări individuale. 

s11M

s13

Smartline - mult loc în spaţii restrânse.
teHnică modulară şi robuStă pentru un număr mare de articole.

capacitate portantă maximă  
a sertarelor late: 75 kg

dulap master care se poate  
combina cu numeroase  
dulapuri slave la alegere

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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soclu deplasabil  
pentru stivuitor

s54

s90

capacitate portantă maximă 
a sertarelor înguste: 15 kg

Blaturi din bambus

lăţime 612 mm lăţime 153 mm

Înălţimea frontală 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 ● ●

Înălţime utilă X - 20 mm Înălţime utilă X - 8 mm

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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PickOne - sistemul inovativ de eliberare individuală a sculelor. 
depinde şi de valorile interne. 

Stabil
sistemul a fost elaborat special pentru utilizare industrială. 
cu o încărcare maximă de peste o tonă, aproape că nimic 
nu vă stă în cale, utilizând acest sistem. Încorporarea 
componentelor de înaltă calitate asigură operare fără 
mentenanţă şi efort minim în producţie. 

Sigur
sistem individualizat de eliberare a sculelor, 
în funcţie de angajat prin: 

 ɾ PiN / Parolă
 ɾ Acces rfid
 ɾ Amprentă digitală

Individual
 ɾ 4 dimensiuni diferite de sertare.
 ɾ Maxim 640 de sertare pe 20 de niveluri.
 ɾ configurabil după dorinţa clientului.
 ɾ fiecare sertar poate fi încărcat separat.
 ɾ inserţii separate disponibile.

Rapid
Pentru a vă asigura accesul cât mai rapid posibil la articolele 
dvs., sistemul se deschide în cel mai rău caz în mai puţin de  
10 secunde.

Muchie de protecţie
Împiedică alunecarea produselor

Variabil
Panourile perforate instalate pe ambele părţi permit montarea 
flexibilă a unui ecran tactil. În plus, puteţi folosi toate cârligele şi 
suporturile sistemului nostru easyfix şi toate celelalte accesorii 
pentru panouri perforate din catalogul de echipamente şi 
mobilier industrial.

sistemul inovativ de eliberare individuală a sculelor, GArANT Tool24 Pickone, asigură preluarea în siguranţă a unui 
singur articol din sistem sau împrumutat. individual sau în combinaţie cu alte sisteme Tool24, acesta va optimiza  
fluxul activităţii dvs.

Inteligent
În plus faţă de sertarele pentru extragere, există şi o bară  
cu leduri, care, odată cu clapeta cu deschidere automată, 
transmite şi un semnal vizual către cel care execută extragerea, 
despre locul în care se află articolul care trebuie scos. 

dimensiunea sistemului:

înălţime × lăţime × adâncime

2000 mm × 1080 mm × 875 mm

12
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PickOne - sistemul inovativ de eliberare individuală a sculelor. 
depinde şi de valorile interne. 

Muchie de protecţie
Împiedică alunecarea produselor

13
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Varietate de culori: 
Pentru corp şi sertare, puteţi alege din 10 culori rAl.  
culorile speciale sunt disponibile contra cost.

Configurarea sertarelor:
 ɾ sunt disponibile două lăţimi de sertar.

 ɾ sertarele pot fi adaptate pe înălţime în funcţie de 
necesităţile dvs., la intervale de 25 mm. Puteţi potrivi 
mărimea sertarelor exact la dimensiunile sculelor şi 
instrumentelor dvs. de măsurat. 

Un sistem, o mie de posibilităţi.
unic precum nevoile pe care le aveţi dvS.

9002

5018

7035

5012

7005

5011

7016

6011

5005

3003

150 mm

125 mm

100 mm

75 mm

Compartimentarea sertarelor:
 ɾ compartimentare simplă a sertarelor cu noul soft, prin 

drag&drop.

 ɾ Puteţi alege dintre diverse materiale de compartimentare. 
inserţiile eform din spumă dură sunt disponibile aşa cum sunt 
şi tipurile de plăci despărţitoare şi tipurile de cupe din plastic.

 ɾ compartimentarea este, în mod evident,  
conform matriţei din catalogul nostru.

 ɾ Pentru inserţiile de spumă dură, atenţie la dimensiunile 
sertarelor!

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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configuraţii posibile ale tamburului sistemului de eliberare  
individualizată

Configurarea compartimentelor:
 ɾ Maxim 640 de compartimente pe 20 de 

niveluri.

 ɾ 4 dimensiuni diferite de compartimente.

 ɾ fiecare compartiment poate fi încărcat separat. 

 ɾ sarcină maximă de peste o tonă  
(Tool24 Pickone). 

 ɾ componente de hardware care nu necesită întreţinere.

Accesoriile opţionale oferă mai multă 
flexibilitate şi cresc productivitatea.

cititorul de cod de bare 2d este compatibil  
cu alte formate precum:

data Matrix, Pdf 417, Maxicode, Qr-code, 
eAN, ucc şi multe altele.

Veţi descoperi şi mai multe în cataloage!

cu ajutorul cititorului rfid puteţi folosi  
în continuare, simplu, sistemele dvs.,  
cum ar fi leGic sau MifAre.

i

Instalare diversă:
 ɾ Posibilităţi diverse de montare datorită  

panourilor perforate instalate pe ambele părţi.

 ɾ Monitor care se poate instala pe ambele 
părţi.

 ɾ cârlige şi suporturi easyfix, ataşabile pe 
ambele părţi ale panourilor perforate.

 ɾ dulap shadowboard pentru depozitare.

h

Lf

Lp

a

Comp. A Comp. B Comp. C Comp. D
Înălţime (h) mm 68 68 136 136
Lăţime frontală (Lf) mm 68 140 68 140
Lăţime  
posterioară (Lp) mm

23 60 23 60

Adâncime (a) mm 237 237 237 237
Capacitate portantă  
per compartiment kg

2 2 2 2

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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Procesul de procurare a EPP  
este accelerat cu 75%.
SiStemele de eliberare a Sculelor revoluţionează procurarea  
ecHipamentului de protecţie perSonală şi creşte Siguranţa  
aprovizionării la man energy SolutionS din züricH

Opinia clientului

Pentru a face mai eficient procesul de procurare a 
echipamentului de protecţie personală, compania a 
introdus la sediul din Zürich automatele de eliberare 
individuală, GARANT Tool24 PickOne. Dacă se coboară 
sub stocurile minime, sistemul lansează automat 
comanda. 24 de ore mai târziu, marfa este la beneficiar.

deschiderea compartimentului de extragere. un număr mare 
de compartimente mici permite accesul la un singur produs la 
fiecare extragere. „la GArANT Tool 24 Pickone, am transferat 
ideea automatelor de eliberare a sculelor la gestionarea 
articolelor ePP”, comentează Thomas Heini, de la sfs.

„clientul poate conecta sistemul cu sistemul său erP şi-l poate 
configura astfel încât comenzile să fie lansate automat la 
atingerea unui nivel minim al stocului. Mai mult, se pot crea 
profile astfel încât lucrătorii să poată obţine doar la articolele 
ePP omologate pentru zona lor de activitate. raportarea 
integrată oferă dovada că fiecare angajat a avut permanent 
posibilitatea să extragă echipamentul ePP necesar şi a făcut 
acest lucru.” 

Oferta completă convinge

„Am avut în vedere şi automatele de spirale şi dulapurile cu 
eliberare individuală ale altor furnizori”, mai spune Krähenbühl. 
„convingătoare a fost doar oferta Hoffmann Group. Tamburul 
rotativ de la GArANT Tool24 Pickone este superior automatelor 
de spirale, interfaţa sAP este disponibilă, iar noi mai avem 
nevoie doar de un contact al furnizorului deoarece Hoffmann 
Group poate livra orice. În plus, am putut examina la sfs o 
mostră de aparat şi primim asistenţă profesională cu privire la 
îngrijirea gamei noastre ePP şi în privinţa felului în care putem 
reacţiona la noile cerinţe de producţie şi la cele normative.”MAN energy solutions se fabrică tehnologii de propulsie cu 

consum redus pentru nave şi dezvoltă tehnologii noi pentru 
producţia şi stocarea curentului. Producătorul de componente 
şi totodată furnizorul de soluţii este cunoscut pe piaţă şi sub 
vechea denumire, anume MAN diesel & Turbo. În prezent, 
acesta are în jur de 14 000 de angajaţi şi peste 120 de sedii. În 
Zürich, circa 800 de angajaţi lucrează în prezent la conceperea, 
construcţia, producerea şi testarea de compresoare şi suflante 
de vid şi a serviciilor aferente. 

Optimizare necesară a procesului

Pentru a rămâne competitiv într-o ţară cu un nivel ridicat al 
veniturilor, lucrul trebuie să se desfăşoare extrem de eficient.  
„În ultimii ani, ne-am eficientizat procesele şi am impulsionat 
automatizarea în toate domeniile”, arată rene Krähenbühl, 
manager de logistică la MAN energy solutions, în elveţia. odată 
cu sistemul de eliberare a sculelor GArANT Tool24 Pickone, 
compania a automatizat recent complet procesul de achiziţie a 
echipamentului de protecţie personală (ePP). ideile iau naştere 
prin discuţii cu Hoffmann Group. Krähenbühl îşi aminteşte: 
„Thomas Heini, de la sfs, reprezentant în elveţia al Hoffmann 
Group, ne-a prezentat sistemul. comunicăm în mod frecvent.”

cu sistemul de eliberare a sculelor GArANT Tool24 Pickone, 
stocul de articole de uz cotidian poate fi monitorizat exact 
deoarece lucrătorii trebuie să se înregistreze înainte de 

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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Procesul de procurare a EPP  
este accelerat cu 75%.
SiStemele de eliberare a Sculelor revoluţionează procurarea  
ecHipamentului de protecţie perSonală şi creşte Siguranţa  
aprovizionării la man energy SolutionS din züricH

În jur de 100 de articole EPP, diferite, depozitate

În iulie 2018, a fost definită gama ePP. la aceasta, au colaborat 
îndeaproape consultanţii ePP ai Hoffmann Group cu meşterii, 
cu şefii de echipă şi cu responsabilii de securitatea muncii din 
cadrul MAN. scopul a fost ca pe viitor toate articolele ePP să 
fie procurate prin intermediul Hoffmann Group. doar câteva 
acomodări au fost suficiente în acest sens. În august, a fost 
instalat la MAN noul sistem; datele produsului au fost încărcate, 
iar după punerea în funcţiune, a fost instruită prima grupă de 
utilizatori. după aceea, au mai fost necesare doar configurarea 
transmisiei de date pentru comenzile ulterioare prin cartela 
siM şi integrarea în reţeaua firmei. În patru zile, instalarea era 
finalizată. „eliberarea ePP automatizată a fost imediat bine 
primită de angajaţi, iar după o săptămână am putut pune 
capăt modului clasic de disponibilizare a sculelor”, îşi aminteşte 
Krähenbühl. 

În total, în prezent, în automate, sunt stocate în jur de 100 de 
articole. Pe lângă sistemul principal GArANT Tool24 Pickone, a 
fost stabilit un „ToolPoint” cu mostre de articole pentru testare 
la prindere precum şi un dulap de disponibilizare cu 40 de 
compartimente numerotate. cel din urmă cuprinde unităţi de 
împachetare mai mari şi sac de reumplere pentru dozatorul 
de săpun. Muncitorii primesc cheile acestora prin intermediul 
GArANT Tool24 Pickone.

Autentificări anonimizate

În jur de 150 de angajaţi în producţie şi, uneori, 50 de angajaţi 
din birouri recurg la noile automate de eliberare a sculelor. În 
acest scop, ei trebuie să se autentifice prin scanarea cardului 
de angajat. Acţiunea se realizează în mod anonim şi a fost 
convenită cu departamentul de personal şi cu cel juridic. 
Muncitorii pot executa clic pe monitor pe grupele de produse 
şi pe categoriile de articole pentru a găsi produsele dorite. 
Alternativ, pot scana la ToolPoint codul de bare al unei mostre 
de articol pentru a putea alege, de pildă, o mănuşă de mărimea 
dorită. 

Procesul de procurare este scurtat la 2 zile

Prin introducerea noului sistem, MAN a accelerat considerabil 
procesul de achiziţie. la atingerea unui stoc minim, GArANT 
Tool24 Pickone trimite automat o comandă la sfs sau la 
Hoffmann Group. Astfel, nu mai sunt necesare specificaţiile 
referitoare la comandă şi nici comenzile individuale. există 
doar o comandă-cadru pentru o anumită cantitate, din care 
sunt scăzute comenzile succesive declanşate automat. dacă 
aceasta este epuizată, se creează următoarea comandă-cadru, 
cu care se efectuează înregistrarea aferentă a intrărilor de scule. 
eventualele abateri în ceea ce priveşte cantităţile nominale şi 
cele efective sunt stabilite la umplerea automatelor. 

„la noi, ePP trece de la intrarea mărfurilor direct în automate”, 
după cum arată Krähenbühl. „evităm astfel depozitarea 
intermediară, înregistrarea, reînregistarea şi anularea 
comenzilor intermediare.” compania a scurtat în acest fel 
procesul de procurare de la 5 - 8 zile până la două zile: 
Hoffmann Group livrează marfa în 24 de ore de la primirea 
comenzii. ulterior, GArANT Tool24 Pickone este completat de 
angajaţii MAN.

„suntem extrem de mulţumiţi de sistem şi l-am reintroduce 
în orice moment”, conchide Krähenbühl. „Procesul nostru de 
procurare este mult mai eficient, angajaţii ajung mai repede la 
articolele ePP, iar stocurile minime sunt asigurate.” 

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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Dulap vertical Smartline.
locul ideal pentru Sculele dvS. preSetate.

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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GARANT Tool24 dulap vertical: 
 ɾ depozitarea sculelor presetate.

 ɾ Managementul sculelor prin intermediul softului disponibil.

 ɾ Posibilă doar în combinaţie cu sistemul master Tool24 smartline.  
conectare simplă la sistemul master. 

 ɾ sertare cu deschidere automată.

 ɾ disponibil la comandă în 14 configuraţii diferite (prinderi diverse: sK, Vdi, c, HsK)

 ɾ incl. 24 şine-suport.

 ɾ Prinderi recomandate pentru suporturi de scule,  
şine-suport, tăviţe pentru raft şi panouri perforate.

 ɾ Până la patru sertare cu ghidaj în podea.

 ɾ capacitate portantă la distribuţia suprafeţei per raft: 600 kg.

 ɾ Încărcare maximă a dulapului vertical: 2400 kg.

 ɾ sistem de închidere pentru deblocare de urgenţă.

 ɾ Matriţă cu găuri 37 mm

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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Tool24 Locker – mult spaţiu pentru articole mai mari.
conceptul de SiStem implementat conSecvent. 

Sigur
eliberarea individuală a produselor, în funcţie  
de fiecare angajat, pe bază de: 

 ɾ PiN / parolă
 ɾ Acces rfid
 ɾ Amprentă digitală

Individual
 ɾ disponibil ca variantă Master sau slave, cu amplasarea 

monitorului în stânga sau dreapta. 
 ɾ iluminare interioară cu led a tuturor compartimentelor.
 ɾ se poate combina cu alte sisteme GArANT Tool24.
 ɾ diferite dimensiuni de sertar (3 lăţimi şi mai multe 

înălţimi disponibile la alegere).
 ɾ sistem de închidere pentru o deblocare de urgenţă 

simplă şi sigură.
 ɾ Număr individual de ferestre opţionale.

sistemul inovativ de eliberare individuală GArANT Tool24 locker asigură o eliberare individuală sigură şi integral  
documentată a articolelor dvs. închiriate şi consumabile. sunt gestionate în siguranţă mai ales scule electrice cu  
volum mare sau ePP.

Inteligent
În plus faţă de sertarele pentru extragere, există şi o bară 
cu leduri, care, odată cu clapeta cu deschidere automată, 
transmite şi un semnal vizual către cel care execută extragerea, 
despre locul în care se află articolul care trebuie scos. 

Stabil
sistemul a fost elaborat special pentru utilizare industrială. 
Încorporarea de componente de înaltă calitate asigură o 
funcţionare care nu necesită întreţinere. 

de la stânga la dreapta: Var. 450/10 cu 10 compartimente,  
Var. 300/14 cu 14 compartimente, Var. 180/40 cu 40 compartimente.

dimensiunea compartmentelor:

model Înălţime 
mm

lăţime  
mm

adâncime 
mm

număr

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

Variabil
Panourile perforate instalate pe ambele părţi permit 
montarea flexibilă a unui ecran tactil. suplimentar, puteţi 
utiliza toate cârligele şi suporturile sistemului nostru 
GArANT easyfix şi toate celelalte accesorii pentru panouri 
perforate din catalogul nostru pentru echipamente şi 
mobilier industrial.  
Toate compartimentele sunt accesibile prin tunelul tehnic 
pentru cablarea realizată de către client.

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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Tool24 Locker – mult spaţiu pentru articole mai mari.
conceptul de SiStem implementat conSecvent. 

dimensiunea sistemului de distribuire:
Înălţime × lăţime × adâncime

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

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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Un depozit mic cu beneficii mari.
reconfigurare În logiStica de depozitare a luHtHanSa cityline.

Opinia clientului

La Lufthansa CityLine Technik din München, se  
foloseşte din mai 2016 un sistem de eliberare a sculelor 
GArANT Tool24. În urma trecerii la sistemul complet 
automat de eliberare a sculelor, s-au făcut economii atât  
de timp, cât şi de costuri. În timp ce procurarea, stocarea  
şi utilizarea materialelor erau gestionate în sAP, de la 
mijlocul lui decembrie 2015, angajaţii au creat un nou 
sistem de logistică, care, de atunci şi până acum, a ajuns  
să funcţioneze la capacitate maximă.

sistemul detectează singur lipsurile din stoc şi comandă 
automat articolele lipsă. Hoffmann Group livrează apoi 
articolele comandate în interval de două zile, astfel 
că acestea, în urma controlului de siguranţă, pot fi 
imediat depozitate în sistemul de eliberare a sculelor 
de la beneficiar. Astfel că materialele comandate vor 
fi la dispoziţia lucrătorului chiar în mai puţin de trei 
zile. Gottfried selmaier, şef de echipă şi responsabil 
cu sistemul de gestionare a sculelor de la lufthansa 
cityline, este şi el convins de noul GArANT Tool24 
smartline:

„Cu noul sistem de eliberare a sculelor, suntem  
mult mai independenţi şi putem duce munca  
mai repede la bun sfârşit.”

Procesul iniţial de procurare de baterii, burghie, mănuşi 
de lucru sau pensule plate presupunea numeroase etape 
distincte, de la exprimarea nevoii, trecând prin procurare 
şi până la disponibilizare. Problema în acest caz pornea pe 
de o parte de la existenţa unui număr mare de persoane 
implicate, iar pe de alta, de la timpii mari de livrare, între 
patru şi şase săptămâni. solicitările de materiale trebuiau 
mai întâi adresate superiorilor responsabili, înainte de 
a fi comandate şi apoi livrate la depozitul principal. de 
la depozitul principal, un distribuitor trebuia să aducă 
produsele la depozitul lufthansa cityline Technik.

cu toate că sistemul de eliberare a sculelor GArANT Tool24 
nu pare deloc spectaulos la o primă vedere, el reuşeşte să 
uşureze mult activitatea angajaţilor. este comandat online 
şi deţine stocul exact de articole şi numărul de bucăţi din 
depozit. sistemul de rafturi este asociat catalogului online  
al Hoffmann Group. 

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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Un depozit mic cu beneficii mari.
reconfigurare În logiStica de depozitare a luHtHanSa cityline.

sistem de eliberare a sculelor la lufthansa 
cityline Technik din München

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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Date tehnice.
totul dintr-o privire.

Tool24 Smartline - Sistem de dulapuri, inclusiv elemente de compartimentare
Pachetul software BAsic este integrat corespunzător în sistemele master.

_S11M, _S11M-EN

75 kg

Tool24 PickOne - Sistem 
de eliberare individuală

Tip S11M S11M-EN S13 S54 S90

9S
A 97 9001

Tool24 Smartline -  
Sistem de dulapuri, 
inclusiv elemente de 
compartimentare

6842,50 6842,50 4818,50 8958,50 14892,50

Suprafaţă de depozitare m2 4 4 4,8 5 8,4
Înălţime mm 1390
Lăţime mm 717 717 717 717 1159
Adâncime mm 750
Lăţime utilă sertare mm 612 612 612 153 153
Adâncime utilă sertare mm 612
Număr de sertare 11 11 13 54 90

Compartimentare în cadrul unui sertar 36×36 E 36×36 E 36×36 E 9×36 E 9×36 E

Greutate kg 249 249 246 404 640

Echipare: 
Număr de sertare × înălţimea frontală a sertarului

1 sertar pentru tehnică 
10×75 mm; 1×150 mm

1 sertar pentru tehnică 
10×75 mm; 1×150 mm

12×75 mm;  
1×150 mm

48×50 mm;  
6×100 mm

80×50 mm;  
10×100 mm

Conţinut: 
Elemente de compartimentare

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

Set de livrare:

Ecran tactil 22 inch;  
Cititor de coduri de bare;  

PC incl.  
Pachet software BASIC

Ecran tactil 22 inch,  
cititor de coduri de bare,  

calculator inclusiv 
pachet software Basic, 

sistem de operare în 
engleză

– – –

Număr total de compartimente 640 448 320 160

9S
A 97 9201 Tool24 PickOne – sistem master DE 21298,– 21298,– (21298,–) (21298,–)

9S
A 97 9211 Tool24 PickOne – sistem master EN 21298,– 21298,– (21298,–) (21298,–)

9S
A 97 9221 Tool24 PickOne – sistem slave 17215,50 17215,50 (17215,50) (17215,50)

Înălţime mm 2000
Lăţime mm 1080
Adâncime mm 875
Număr de compartimente A 640 320 – –
Număr de compartimente B – 32 160 –
Număr de compartimente C – 64 160 –
Număr de compartimente D – 32 – 160
Capacitate portantă per sertar kg 2
Greutate kg 275

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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Tool24 Smartline –  
Dulap vertical prevăzut cu suporturi de scule

Tool24 Locker – 
Sistem de eliberare individuală

Pentru cozile sculelor SK30 SK40 SK50 VDI20 VDI30 VDI40

9S
A 97 9101

Tool24 Smartline –  
Dulap vertical 
prevăzut cu 
suporturi de scule

(11868,–) (12011,75) (11649,50) (12178,50) (12046,25) (11988,75)

Înălţime mm 2000
Lăţime mm 717
Adâncime mm 750
Lăţimea deschiderii verticale a sertarului mm 155
Înălţime utilă deschidere verticală mm 1750
Număr de deschideri 4
Număr de suporturi de scule 970130 24
Număr de portscule 408 312 120 672 408 312
Distanţă între axe A mm 69 85 128 52 69 85
Greutate kg 320

Pentru cozile sculelor C4 C5 C6 HSK40 HSK50 HSK63 HSK80 HSK100

9S
A 97 9101

Tool24 Smartline –  
Dulap vertical 
prevăzut cu 
suporturi de scule

(11833,50)(11833,50) (11707,–) (12316,50)(12293,50) (12236,–) (11931,25) (11873,75)

Înălţime mm 2000
Lăţime mm 717
Adâncime mm 750
Lăţimea deschiderii verticale a sertarului mm 155
Înălţime utilă deschidere verticală mm 1750
Număr de deschideri 4
Număr de suporturi de scule 970130 24
Număr de portscule 192 192 120 504 336 336 144 120
Distanţă între axe A mm 82 82 142 56 76 76 108 127
Greutate kg 320

 450/10 300/14 180/40

9S
A 97 9300 Tool24 Locker – sistem master DE 10039,50 11051,50 16939,50

9S
A 97 9310 Tool24 Locker – sistem master EN 10039,50 11051,50 16939,50

9S
A 97 9320 Tool24 Locker – sistem slave 6244,50 7256,50 13144,50

Înălţime mm 1965
Lăţime mm 1100 800 1100
Adâncime mm 500
Înălţime utilă compartiment (1) mm 300 220 140
Înălţime utilă compartiment (2) mm 460 300 220
Lăţime utilă compartiment mm 450 300 180
Adâncime utilă compartilment mm 450
Număr compartimente 10 14 40
Capacitate portantă per sertar kg 25
Greutate kg 210 200 275
Echipare: 
Număr sertare × înălţime în mm 8 × 300; 2 × 460 12 × 220; 2 × 300 32 × 140; 8 × 220

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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Software Tool24. 
 redefinim eficienţa.

Cea mai rapidă extragere:
 ɾ extragere din mai multe / umplere a mai multor 

compartimente.

 ɾ rezervarea / extragerea coşului de produse.

 ɾ funcţia favorită pentru extragere / umplere rapidă  
a articolelor necesare în mod uzual.

 ɾ Tranzacţii (extragere, umplere, stornare etc.)  
de pe orice ecran.

Compatibil cu dispozitive mobile:
 ɾ Acces prin intermediul tabletei şi al laptopului.

 ɾ software cu scalare automată.

 ɾ rezervarea coşului de produse din staţia de lucru.

Operare intuitivă:
 ɾ căutare text complet / căutare în timp real.

 ɾ Înregistrare rapidă a operatorului, atât cu PiN, 
cât şi prin rfid / amprentă digitală (opţional), 
indiferent dacă se face de la Pc sau de la Tool24.

 ɾ Personalizare la nivel de utilizator  
(dashboard personalizat).

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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Numeroase posibilităţi de conectare:
 ɾ interfaţă de reţea (lAN) pentru conectarea  

la reţeaua de firme.

 ɾ conectare la sistemele erP.

 ɾ Administrare externă a spaţiului de depozitare.

 ɾ Bancă de date centrală pentru mai multe sisteme 
master.

Scule standardizate de control:
 ɾ execuţii grafice.

 ɾ Niveluri utilizatori / sarcini / centre de costuri.

 ɾ configurare proprie a reprezentării rapoartelor.

 ɾ Trimiteţi către Pc prin e-mail, fiţi permanent  
în pas cu tehnologia.

 ɾ Aceeaşi interfaţă la Pc şi la Tool24.

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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Software Tool24.
adecvat neceSităţilor fiecăruia.

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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Software Basic Measurement Regrind Remote Complete
Capacitate de distribuire multiplă ●
Multilingv ●
Planificare automată ●
Evaluări standardizate ●
Conectare la sistemul ERP ●
Gestionarea de scule noi ●
Administrarea utilizatorilor ●
Managementul aprovizionării ●
Layout individual ●
Administrarea centrelor de costuri ●
Ierarhie grupuri de mărfuri ●
Instalare modul nou ●
Înregistrare prin RFID ●
Înregistrare prin amprentă digitală ●
Favorite raportate la utilizator ●
Administrare coş de produse ●
Gestionarea spaţiilor de depozitare externe ●
Gestionarea instrumentelor de măsurare ● ●
Gestionarea sculelor împrumutate ● ●
Administrare numere de serie ● ●
Limitarea cantităţilor extrase ● ● ●
Aplicaţii grafice ● ● ●
Administrare număr de comandă ● ● ●
Evaluări grafice ● ● ● 
Administrare listă de articole ● ● ●
Serviciu reascuţire ● ●
Returnarea de scule uzate ● ●
Administrare depozit tampon ● ●
Interconectarea mai multor sisteme ● ●
Administrare externă ● ●
Acces prin sistemul de comandă la distanţă ● ●
Inclusiv 5 utilizatori de la distanţă ● ●
Versiune 10 20 30 40 50

9S
W 97 9500 Software Tool24 (471,50) (1460,50) (1460,50) (1184,50) 3254,50

Variantă software Basic Measurement Regrind Remote Complete

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE
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Cu 50% mai puţine scule la maşini.
noul SiStem de management de la al Sculelor de la röHm reduce proceSele,  
Scade Stocul de Scule şi aSigură o mai mare Siguranţă la aprovizionare.

Opinia clientului

despre siguranţa aprovizionării la maşină 
 
Înainte de introducerea GArANT Tool24 smartline la 
röhm, sculele erau gestionate după metoda clasică. 
Înainte ca lucrătorul să poată ridica sculele necesare 
din locul de disponibilizare a acestora, trebuia să 
completeze un formular de scoatere din depozit, pe 
care să obţină şi semnătura superiorului. Pentru a avea 
la dispoziţie suficiente scule şi în afara orelor obişnuite 
în care era deschis sistemul de gestionare a sculelor, 
lucrătorii trebuiau să-şi planifice necesarul din timp. 
de aceea, mulţi îşi făceau un mic depozit la locul de 
muncă.

Interes pentru flexibilitate 
 
„Am dorit un sistem pe care să-l adaptăm individual 
conform ideilor noastre şi care să poată fi extins după 
dorinţa fiecăruia”, rezumă Fabian Baur cerinţele. „În plus, 
sistemul trebuia să poate funcţiona non-stop şi să aibă 
mărimi diferite de sertare, pentru ca spaţiul pe care îl 
avem la dispoziţie să poată fi bine exploatat.” röhm a 
găsit în cele din urmă soluţia la un partener cu vechime 
în domeniul sculelor: Hoffmann Group.

GArANT Tool24 smartline a convins printr-un software 
perfecţionat şi cuprinzător, precum şi printr-un foarte 
bun raport preţ-calitate. În plus, pot fi conectate la un 
sistem unic oricâte dulapuri de serviciu.

un plan de nevoi sigur prin conectarea la sAP 
 
Pentru röhm, a fost important ca sistemul să vină şi cu 
o interfaţă standard pentru sAP, pentru ca extragerea, 
umplerea şi corecţiile să fie permanent înregistrate 
cu acurateţe, iar necesităţile să fie încadrate într-un 
plan riguros. la röhm, sistemul Tool Management 
transmite o notificare către sAP de îndată ce o anumită 
sculă se află sub pragul stocului minim prescris. drept 
urmare, sAP generează o comandă, care, după ce este 
autorizată de către cumpărător, este orientată direct 
către furnizor. Acest lucru este extrem de eficient, iar 
röhm dispune în sistem nu doar de toate informaţiile, 
ci şi de numărul plăcuţelor amovibile şi al materialelor 

Röhm GmbH Sontheim – Tool24 Smartline

compania de tradiţie röhm din sontheim an der Brenz 
are în spate o lungă istorie. fondată în 1909, röhm 
este considerată astăzi unul dintre cei mai importanţi 
producători de dispozitive de prindere din lume. În cursul 
teribilei istorii a companiei, röhm s-a adaptat permanent 
cu succes la cerinţele pieţei şi a modernizat procesele 
de producţie. de exemplu, gestionarea sculelor pentru 
plăcuţe aşchietoare amovibile şi materiale abrazive a fost 
automatizată prin introducerea sistemului de eliberare a 
sculelor GArANT Tool24 smartline, de la Hoffmann Group.

röhm a amplasat patru dulapuri GArANT Tool24 
smartline schränke pentru plăcuţe amovibile şi mate-
riale abrazive într-un spaţiu central din hala de lucru.

GARANT Tool24 Sistem de eliberare a sculelor www.hoffmann-group.com
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Cu 50% mai puţine scule la maşini.
noul SiStem de management de la al Sculelor de la röHm reduce proceSele,  
Scade Stocul de Scule şi aSigură o mai mare Siguranţă la aprovizionare.

abrazive. În plus, se poate evalua precis care este 
fluctuaţia diferitelor articole.

În total, între timp, röhm a stocat 750 de articole  
în GArANT Tool24 smartline. 

după ce lucrătorii se înregistrează în sistem prin 
scanarea cărţii lor de identitate, pot vizualiza, alături 
de imaginea şi de numele produsului, denumirea 
standardului şi preţul produsului. „Prin faptul că văd 
preţurile, lucrătorii devin mai conştienţi de scule”, a 
remarcat schneider. 

Având aceste informaţii, îi va fi uşor angajatului  
să găsească plăcuţele amovibile şi materialul  
abraziv recomandate ca fiind optime pentru el.  
Şi dacă se întâmplă totuşi să fie extrasă o sculă 

nepotrivită, lucrătorii pot face singuri corectura  
şi aşeza la loc scula.

50% mai puţină stocare la maşini 
  
de la introducerea Tool24 smartline, în procesul de ac-
tivitate de la röhm s-a înjumătăţit necesarul de plăcuţe 
amovibile şi de material abraziv. Asta deoarece anga-
jaţii ştiu că astfel este simplu şi comod să primească 
scule noi atunci când au nevoie. eliberarea automatizată 
a sculelor funcţionează fără probleme şapte zile din 
şapte şi nu necesită câtuşi de puţin mentenanţă.

Markus schneider, maistru în departamentul 5, Proiecte, 
(stânga) şi fabian Baur, Product Manager (dreapta)

Pe baza imaginilor cu produse,  
lucrătorii pot să se asigure că au  
ales scula potrivită.

Preţuri în euro, fără TVA, valabile până la 31. 07. 2020 iNOVAŢiE



Chiar şi în lumea sculelor: Perfecţiunea prevalează. GARANT este marca de scule Premium care însumează toate 
competenţele de producător ale Hoff mann Group. Peste 38.000 de scule de top de înaltă performanţă 
pentru toate aplicaţiile oferă cea mai mare siguranţă a inovaţiei, o calitate premium constantă şi 
un raport optim calitate – preţ. Convingeţi-vă de toate acestea:

www.garant-tools.com
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NATURA ÎŞI CROIEŞTE 
DRUM PESTE TOT.
ACELEAŞI AŞTEPTĂRI AR TREBUI 
SĂ LE AVEŢI ŞI DE LA O FREZĂ.
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Prezentul prospect publicitar, grafica şi sistemul folosit pentru numerotarea articolelor sunt protejate prin drept de autor. reproducerea şi multiplicarea  
acestuia − indiferent de modul de multiplicare, chiar şi în extras − sunt permise numai cu aprobarea scrisă a companiei Hoffmann se, 81241 München.  
Toate preţurile de catalog exclud TVA şi sunt valabile până la 31. 07. 2020; preţuri în € fără garanţie, sub rezerva modificărilor ulterioare.

SC Hoffmann Industrial Tools S.R.L
Aristide Pascal nr. 18 · Sector 3 · Bucureşti

Responsabil pentru procesarea comenzii şi emiterea facturii:
Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge
Franz-Hoffmann-Strasse 3  · D-90431 Nürnberg
www.hoffmann-group.com


