
SKLANDUS DARBAS – GARANTUOTAS.
GARANT   Tool24  įrankių išdavimo sistema. 

INOVACIJA
Kainos be PVM, galioja iki  2018.07.31

Mit Produktvideo auf 
Hoffmann Group TV.
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Tool24 įrankių išdavimo sistema.
LANKSTI AUTOMATINĖ SISTEMA, UŽTIKRINANTI EFEKTYVŲ                                                
IR  PATIKIMĄ ĮRANKIŲ TIEKIMĄ.

Nuo tos minutės, kai sužinome Jūsų poreikius, iki įrangos palei-
dimo ir naudojimo – mūsų konsultantai Jūsų paslaugoms. Kartu 
su Jumis surasime sprendimą, kuris geriausiai tiks Jūsų užduočiai. 
Taip galėsite  padidinti savo darbo našumą ir produktyvumą bei 
sumažinti sąnaudas.

Greitas įrankių valdymas
Kelių įrankių išėmimas / įdėjimas. 
Prekių krepšelio rezervavimas /         
pašalinimas. 

FP

Paprastas valdymas
Pilno teksto paieška.
Greitas prisijungimas (PIN, RFID, pirštų 
antspaudai).
Personalizuotas profilis (prietaisų 
skydelis).

LAN

Daug prisijungimo galimybių
Tinklo sąsaja (LAN) prisijungimui prie įmonės 
tinklo.
Prisijungimas prie ERP sistemos. 
Išorinis administravimas.

Programinė įranga
Naujoji programinė įranga padės Jums valdyti įvairius įrankius greitai, paprastai ir saugiai.

Suderinama su mobiliaisiais 
prietaisais 
Prieiga naudojant planšetę arba          
nešiojamąjį kompiuterį.
Prekių krepšelio rezervavimas iš darbo 
vietos.

Vertikali įrankių išdavimo sistemaĮrankių išdavimo sistema su stalčiais Atskirų įrankių išdavimo sistema
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Įvairių produktų valdymas Daug įmonių. 
Viena problema. 
Subalansuotas įvairių įrankių pirkimų procesas daugeliui 
įmonių yra didelis iššūkis.
Įvairių įrankių pirkimo apimtis yra nedidelė (< 20%),  
tačiau jie sudaro didelę administracinių pirkimų išlaidų 
dalį (>80%).

Vienas sprendimas: Tool24.
GARANT Tool24 įrankių išdavimo sistemos suteikia Jums galimybę 
padidinti savo darbo kokybę, našumą bei pagerinti tiekimą vienoje 
duomenų bazėje!

REALIAI SUMAŽINAMOS PIRKIMŲ IŠLAIDOS IR 
TUO PAT METU UŽTIKRINAMAS KOKYBIŠKAS 
ĮVAIRIŲ ĮRANKIŲ TIEKIMAS. 

20 %80 %

50 % galimybė sutaupyti
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Aukščiausios klasės  aptarnavimo paslaugos.

Konsultavimas

Nuo tos minutės, kai sužinome 
Jūsų poreikius, iki įrangos paleidi-
mo ir naudojimo – mūsų konsul-
tantai Jūsų paslaugoms. Kartu su 
Jumis surasime sprendimą, kuris 
geriausiai tiks Jūsų užduočiai. Taip 
galėsite  padidinti savo darbo 
našumą ir produktyvumą bei 
sumažinti sąnaudas.

 � Platus konsultantų tinklas. 
 � 50 e-verslo konsultantų,            
dirbančių visame pasaulyje. 

Planavimas

Pasinaudokite mūsų e-verslo 
konsultantų teikiamomis detali-
zavimo ir planavimo paslaugo-
mis. Jus sužavės jų gebėjimas 
prisitaikyti prie Jūsų poreikių. 
Jūs gausite tikslų ir realų planą, 
kaip turėtų atrodyti Jūsų įrankių 
išdavimo sistema. Jums taipogi 
bus pasiūlytas konkretus stalčių 
suskirstymas skyreliais, kaip 
geriau laikyti Jūsų įrankius.

 � Standartinės arba individualios 
sistemos.

 � Sistemas galima praplėsti.
 � Įvairios suskirstymo galimybės.

Pasiūlymas

Galite pasitikėti – mūsų pa-
ruoštuose pasiūlymuose nėra 
jokių paslėptų kaštų – jie visiškai 
skaidrūs. Tokiu būdu Jūs galite 
saugiai planuoti ir investuoti. 
Jeigu Jums tektų pirkimui ieškoti 
alternatyvių finansavimo galimy-
bių, kreipkitės į mus. 

 � Atsakingumas ir skaidrumas.
 � Planavimo ir investavimo 
saugumas.

 � Projekto paruošimas ir        
įgyvendinimas.

Tiekimas

Įvertinkite mūsų aukščiausios 
klasės tiekimą. Standartines 
sistemas iš sandėlio Miunchene 
mes Jums pristatysime iš karto. 
Turime savo specialų transpor-
to tinklą, todėl Jūsų užsakytą 
įrangą saugiai pristatysime į 
vietą.

 � Standartines sistemas turime 
sandėlyje.

 � Saugų ir patikimą pristatymą 
užtikrina gerai išvystytas     
specializuotas transporto 
tinklas.

Įrangos paleidimas / mokymai

Profesionalai profesionalams – prista-
tytą įrangą sumontuosime, paleisime ir 
pamokysime, kaip ja tinkamai naudo-
tis. Mūsų konsultantai paruoš Jums 
svarbiausią informaciją, kurią privalote 
žinoti, ir paleis Jūsų įsigytą įrankių 
išdavimo sistemą. Tai sėkmingai atli-
kus, su naująja sistema supažindinsime 
Jūsų darbuotojus ir administraciją.

 � Kvalifikuotas montavimo     
personalas.

 � Profesionalus sistemos          
paleidimas.

 � Officialus sistemos perdavi-
mas už projektą atsakingam 
asmeniui. 

Po pardavimo 

Sėkmingai įdiegę sistemą, 
mes Jūsų nepaliksime vienų. 
Kompetentingi konsultantai 
telefonu (Service-Hotline) ir 
e-verslo konsultantai visada 
pasirengę patarimais ir darbais 
padėti išspręsti iškilusias pro-
blemas. Be to, mes siūlome ir 
individualius serviso paketus.

 � Konsultacijos telefonu       
(Service-Hotline).

 � Techninės priežiūros sutartys.
 � Programos  atnaujinimo    
paslaugos (Update-Service).

 � Galimybės sistemą praplėsti. 

GARANT Tool24 įrankių išdavimo sistema www.metmatus.com INOVACIJA
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„Trumpesnis kelias – didesnis efektyvumas – patenkinti darbuotojai“
GALIMYBĖ NUOLAT TURĖTI REIKALINGUS ĮRANKIUS JAU KURĮ LAIKĄ NEPAPRASTAI                                                                                                          
PALENGVINO MECHANIKŲ DARBĄ NOIMIUNSTERIO ĮMONĖJE „DB                                                                                                                                                   
FAHRZEUGINSTANDHALTUNG GMBH“ – TAI INOVATYVIOS                                                                                                                                                         
GARANT TOOL24 SMARTLINE SYSTEMOS NUOPELNAS.

Klientų atsiliepimai

Noimiunsterio gamykloje „DB Fahrzeuginstandhal-
tung GmbH“ jos vadovai norėjo, kadjų 500 darbuo-
tojų net ir dirbdami trimis pamainomis, visą laiką bet 
kuriuo paros metu gautu reikalingą įrankį. Tuo pačiu 
reikėjo žymiai sutrumpinti darbuotojų tam tikslui ski-
riamą laiką, nes darbuotojai, vaikščiodami po teritoriją 
ir įvairius sandėlius, iš tikrųjų jo sugaišta daugiau, 
negu norėtų.

Tuo tikslu, artimai bendradarbiaudamas su DB darbuo-
tojais – juk iš tikrųjų jiems reikės kasdieną naudotis ir 
suprasti įrankių valdymo sistemą - Hoffmann Group 
aptarnavimo skyrius paruošė individualią, specialiems 
mechanikų poreikiams pritaikytą sistemą. 

Ji sumažino kasdienius rūpesčius ir optimizavo darbo 
procesus.

„Vokietijos geležinkeliai“ (Deutsche Bahn) dėmesį į GA-
RANT Tool24 Smartline atkreipė, internete radę Hoff-
mann Group informacijos ir pasikalbėję su atsakingu 
savo regiono pardavimų vadovu. Galutinį sprendimą 
Vokietijos geležinkelių (DB) Remonto skyriaus atsa-
kingi asmenys ir keletas darbuotojų priėmė, apsilankę 
įmonėje „Krones“, kuri šia sistema didele apimtimi 
naudojasi jau ilgesnį laiką. 

„Aukšta GARANT produktų kokybė ir puikūs Hoffmann 
Group patarimai planuojant ir kuriant koncepcijas 
nulėmė mūsų sprendimą pasirinkti GARANT Tool24 
Smartline“,  sako  Jovany  Krämer,  „DB Fahrzeu-
ginstandhaltung GmbH“ sandėlio ir logistikos skyriaus 
Noimiunsteryje vadovas. Be to, su pasitenkinimu jis 
konstatuoja: „Naudodamiesi inovatyvia įrankių valdy-
mo sistema, mes ne tik optimizavome darbo procesą, 
nes sutrumpinome įrankių pasiėmimui skirtą laiką ir 
galime nuolat jais disponuoti bet kuriuo paros metu, 
bet ir  darbuotojai teigiamai įvertino šias naujoves.“

DB Noimiunsteryje – įrankių tiekimas visą parą su 
Tool24 Smartline
Naująja GARANT Tool24 Smartline įmonėje „DB Fahr-
zeuginstandhaltung GmbH“ Noimiunsteryje kasdieną 
naudojamasi daug kartų, nes ši sistema palengvina 
darbuotojams apsirūpinimą įrankiais - ypač naktinėje 
pamainoje, kai įprastinis įrankių išdavimo skyrius ne-
bedirba, o tvirtos spintos, kuriose gali būti ir 90 stalčių, 
yra prieinamos bet kuriuo metu. Be to, paprasta ir 
aiški programinė įranga padeda greitai surasti norimą 
įrankį jį nuskaičius skaitytuvu, įvedus paieškos žodį ar 
produkto numerį.

„DB Fahrzeuginstandhaltung 
GmbH“ įrankių išdavimo sistema

Paprasta įrankio paieška 
nuskaitant brūkšninį kodą

Vartotojo prisijungimas 
RFID darbuotojo kortele

Patikimas aprūpinimas 
įrankiais visą parą

GARANT Tool24 įrankių išdavimo sistema www.metmatus.com INOVACIJA



Plotis 612 mm Plotis 153 mm

Aukštis X S11M S13 S54 S90

50 mm l l

75 mm l l l l

100 mm l l l l

125 mm l l l l

150 mm l l l l

175 mm l l l l

200 mm l l l l

225 mm l l

250 mm l l

275 mm l l

300 mm l l

Darbinis aukštis  X - 20 mm Darbinis aukštis  X - 8 mm
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Modulinės spintų koncepcijos  
 � Automatiškai atsidarantys stalčiai.
 � Vienu metu galima atidaryti tik vieną stalčių.
 � 4 spintos konfigūracijos ir galimybė derinti šviesiai pilką 
RAL 7035 ir ryškiai mėlyną RAL 5005 spalvas užtikrina 
greitą ir efektyvų  paleidimą.

Komplektavimas pagal Jūsų poreikius 
 � Galima rinktis iš 2 stalčiaus pločių: 612 ir 153 mm.
 � Stalčiaus aukštis konfigūruojamas pagal Jūsų poreikius. 
 � Komplekte yra skirtukai stalčių suskirstymui pagal Jūsų 
poreikius.

Patogu perkelti su krautuvu 

S11

S13

S54

S90
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Daug vietos mažoje erdvėje.
MODULINĖ IR TVIRTA ĮRANGA BET KOKIAM DAIKTŲ KIEKIUI.

Maksimali stalčių apkrova: 
15 kg

Viršutinis paviršius ir bambuko medienos

+ + +

Maksimali stalčių apkrova: 75 kg

Pagrindinė (Master) spinta gali būti 
kombinuojama su kitomis spintomis 
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Smartline vertikali spinta.
IDEALI VIETA JŪSŲ DARBUI PARUOŠTIEMS ĮRANKIAMS.

GARANT Tool24 Vertikali spinta: 
 � Iš anksto paruoštų įrankių laikymas.
 � Įrankių valdymas naudojant programinę įrangą.
 � Veikia tik prijungus prie Tool24 Smartline centrinės 
sistemos.

 � Vertikalios lentynos atsidaro automatiškai.
 � Galima rinktis iš 14 skirtingų konfigūracijų (skirtingiems 
įrankių laikikliams SK, VDI, C, HSK)

 � Komplekte yra 24 atraminiai bėgeliai.
 � Įranga tinka įrankių vežimėliams, bėgeliams, įrankių 
laikymo dėžutėms ir perforuotoms sienelėms. 

 � Keturios ištraukiamos vertikalios lentynos.
 � Vienos ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 600 kg.
 � Maksimali spintos keliamoji galia: 2400 kg.  
 � Kiaurymės išsidėstę kas 37 mm
 � Apsauginė užrakinimo sistema.

GARANT Tool24 įrankių išdavimo sistema www.metmatus.com INOVACIJA
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PickOne – inovatyvi atskirų įrankių išdavimo sistema. 
TOOL24 PICKONE SISTEMOS YPATYBĖS.

Tvirta 
Sistema sukurta ir pritaikyta pramoniniam naudojimui. 
Šioje sistemoje beveik nėra jokių apribojimų, nes maksimali 
apkrova yra didesnė nei viena tona. Kokybiška ir patvari 
konstrukcija nereikalauja priežiūros ir užtikrina minimalias 
gamybos sąnaudas.

Patikima 
Personalizuota, darbuotojams pritaikyta įrankių išdavimo 
sistema, nes galima prisijungti naudojant: 

 � PIN kodą/ slaptažodį
 � RFID prieigą
 � Pirštų  antspaudus

Konfigūruojama pagal        
Jūsų poreikius

 � 4 skirtingi lentynų dydžiai.
 � Maks. 640 lentynų 20 skirtingų                     
išmatavimų. 

 � Lentynos užpildomos atskirai.

Greita 
Sistema suveikia greičiau nei per 10 sekundžių ir dėl to Jūs  
gausite reikiamą įrankį itin greitai ir efektyviai. 

Apsauginis kraštelis
Apsauga, kad įrankis neiškristų.

Lanksti 
Abiejose pusėse įrengtos perforuotos sienelės leidžia lengvai 
pritvirtinti jutiklinį ekraną. Papildomai galite naudoti visus 
mūsų Easyfix sistemos kabliukus ir laikiklius ir kitus priedus iš 
mūsų darbo vietos įrangos katalogo.

Inovatyvi atskirų įrankių išdavimo sistema  GARANT Tool24 PickOne užtikrina saugų įrankių išdavimą ir paėmimą. 
Šios sistemos naudojimas atskirai ar derinant su kitomis Tool24 sistemomis optimizuoja Jūsų darbo procesus.

Inovatyvi 
Prie lentynėlių yra LED juostelė, kuri užsidega ir taip parodo, 
kur yra Jums reikalingas įrankis. 

Išdavimo sistemos išmatavimai:

Aukštis × Plotis × Gylis
2000 mm × 1080 mm × 875 mm

1514
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Spalvų įvairovė 
Korpuso ir stalčių spalvą galite išsirinkti iš 10 RAL spalvų 
paletės.  Jei pageidaujate kitos spalvos, reikės primokėti.

Galimas atskirų įrankių išdavimo lentynėlių konfigūravimas

Lentynų konfigūravimas:
 � Maks. 640 lentynų 20 skirtingų                                                  
išmatavimų.

 � 4 skirtingi lentynų dydžiai.
 � Kiekviena lentyna užpildoma atskirai.
 � Maksimali apkrova daugiau negu tona (Tool24 PickOne).
 � Techninės priežiūros nereikalaujantys programinės įran-
gos komponentai.

Stalčiai
 � Galite rinktis vieną iš dviejų stalčiaus pločių.
 � Abiejų pločių stalčiaus aukštis pagal Jūsų poreikius 
gali skirtis kas 25 mm. Todėl galite pasirinkti stalčius 
tiksliai pagal savo įrankius ir matavimo priemones.

Pasirinkti komplekto priedai suteikia dar 
daugiau lankstumo ir padidina darbo       
produktyvumą.

2D brūkšninių kodų skaitytuvas palaiko 
šiuos formatus:
Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR-Code, 
EAN, UCC ir daug kitų.

Čia Jūs rasite dar daugiau!

Naudodami komplekte esantį RFID skaitytuvą,       
galite ir toliau patogiai naudotis esamomis    
sistemomis, pvz., LEGIC arba MIFARE.  

i
Skirtukai

 � Paprastas stalčių suskirstymas su naująja programine 
įranga per Drag&Drop.

 � Jūs galite rinktis iš įvairių stalčiaus padalijimo elementų. 
Tiek eForm kietojo putplasčio įdėklai, tiek skiriamųjų 
plokštelių rinkiniai – viskas Jūsų patogumui.

 � Žinoma, visi skirtukai priderinti prie mūsų kabinimo 
tinklelio iš katalogo.

 � Rinkdamiesi eFormą, atkreipkite dėmesį į stalčiaus dydį!

GARANT Tool24 įrankių išdavimo sistema www.metmatus.com INOVACIJA

Viena sistema – 1000 galimybių.
TOKIA PAT INDIVIDUALI, KAIP IR JŪSŲ POREIKIAI.

9002

5018

7035

5012

7005

5011

7016

6011

5005

3003

Įvairios įrankių laikiklių tvirtinimo galimybės:
 � Daug įrankių laikiklių tvirtinimo galimybių                                        
dėl spintos išorėje esančių perforuotų sienelių.

 � Kompiuterio monitorių galima pritvirtinti bet kuria puse.
 � Easyfix kabliukai ir įrankių laikikliai gali būti                                    
tvirtinami ant abiejų perforuotos sienelės pusių.

 � Įrankių lenta vietoje lentynos patogiam Jūsų įrankių                  
laikymui.

150 mm

125 mm

100 mm

75 mm
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Nedidelis, bet sklandžiai veikiantis sandėlis.
LUFTHANSA CITYLINE SANDĖLIO TRANSFORMACIJA.

Klientų atsiliepimai

„Lufthansa CityLine Technik“ Miunchene nuo 2016 
m. gegužės naudoja naująją įrankių išdavimo sis-
temą GARANT Tool24. Tokios visiškai automatizuotos 
įrankių išdavimo sistemos naudojimas turėtų ne tik su-
mažinti išlaidas, bet ir sutaupyti laiko. Dėl šios priežas-
ties darbuotojai nusprendė sukurti naują logistikos 
sistemą, kuri iki šiol efektyviai tarnauja šiai įmonei.

Elementų, grąžtų ir darbo pirštinių tiekimo procesas 
sudarytas iš daugybės atskirų žingsnelių pradedant 
nuo tiekimo poreikio ir baigiant įrankių išdavimu. 
Tokios grandinės problema buvo ne tik didelis da-
lyvaujančių žmonių skaičius, bet ir ilgas 4-6 savaičių 
pristatymo terminas. Prieš užsakant ir vėliau pristatant 
prekes į pagrindinį sandėlį, pirmiausia informaciją 
reikėtų pateikti už tai atsakingam darbuotojui. Ga-      
liausiai, iš pagrindinio sandėlio į „Lufthansa CityLine 
Technik“ sandėlį prekes atgabena tiekėjas.

Nors GARANT Tool24 įrankių išdavimo sistema iš pir-
mo žvilgsnio atrodo ne itin patraukli, ji palengvina in-
žinierių kasdienybę ir ženkliai padidina darbo našumą. 
Ši sistema valdoma internetu ir tiksliai parodo sau-
gomų įrankių kiekius. Lentynų sistema yra susieta su 
Hoffmann Group internetiniu katalogu. 

GARANT Tool24 įrankių išdavimo sistema atpažįsta    
produktų trūkumą ir automatiškai užsako trūkstamų 
įrankių į sandėlį. Hoffmann Group pristato užsakytus 
įrankius per dvi dienas ir po prekių patikrinimo jos 
iškart gali būti saugomos prekių išdavimo sistemoje. 

Tokiu būdu darbuotojai turi prieigą prie naujų 
įrankių ir gali jais naudotis jau po mažiau negu 
trijų dienų. „Lufthansa CityLine“ įrankių išdavimo 
komandos vadovas Gottfried Selmaier teigiamai 
atsiliepia apie GARANT Tool24 Smartline:

„Dėl naujosios įrankių išdavimo sistemos mes 
tapome dar savarankiškesni ir darbus atliekame 
žymiai greičiau.“

„Lufthansa CityLine Technik“ įrankių              
išdavimo sistema Miunchene 

GARANT Tool24 įrankių išdavimo sistema www.metmatus.com INOVACIJA
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Techninių duomenų apžvalga.

Tipas S11M S11M-EN S13 S54 S90

9S
A 97 9000 Tool24 Smartline – spintų sistema 

Su skirtukais 5700,– 5700,– 4000,– 7425,– 12500,–

Plotas  m2 4 4 4,8 5 8,4
Aukštis  mm 1390
Plotis mm 717 717 717 717 1159
Gylis  mm 750
Stalčių plotis                                                          mm 612 612 612 153 153
Stalčių gylis                                                           mm 612
Stalčių skaičius 11 11 13 54 90
Stalčiaus suskirstymas 36×36 E 36×36 E 36×36 E 9×36 E 9×36 E
Vieno stalčiaus keliamoji galia                                kg 75 75 75 15 15
Spintos svoris                                                         kg 249 249 246 404 640

Stalčių kiekis × stalčių aukštis 10×75 mm; 1×150 mm 10×75 mm; 1×150 mm 12×75 mm; 1×150 mm 48×50 mm; 6×100 mm 80×50 mm; 10×100 mm

Turinys:
Skirtukai

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

Komplektacija

Jutiklinis ekranas 22“;
brūkšninių kodų 

skaitytuvas;
PC su programinės 

įrangos paketu
BASIC

Jutiklinis ekranas  22“;
brūkšninių kodų 

skaitytuvas;
PC  su programinės 

įrangos paketu BASIC,
operacinė sistema anglų k.

— — —

  

Tool24 Smartline – stalčių sistema su skirtukais
Programinės įrangos paketas BASIC yra integruotas į pagrindinę sistemą.

  

Tool24 Smartline –  
Vertikali spinta su įrankių laikikliais

  

Tool24 PickOne – atskirų 
įrankių išdavimo sistema

_S11M, _S11M-EN _S90

75 kg 15 kg75 kg 15 kg

_54_S13

Įrankiams, kurių kotas SK30 SK40 SK50 VDI20 VDI30 VDI40

9S
A 97 9100

Tool24 Smartline – 
vertikali spinta su  
įrankių laikikliais 

(9930,–) (10040,–) (9725,–) (10180,–) (10070,–) (10015,–)

Aukštis mm 2000
Plotis mm 717
Gylis mm 750
Vertikalių lentynų plotis mm 155
Vertikalių lentynų aukštis mm 1750
Lentynų kiekis 4
Įrankių laikiklių 970130 kiekis 24
Įrankių laikiklių kiekis 408 312 120 672 408 312
Atstumas tarp ašių A mm 69 85 128 52 69 85
Svoris kg 320

Įrankiams, kurių kotas C4 C5 C6 HSK40 HSK50 HSK63 HSK80 HSK100

9S
A 97 9100

Tool24 Smartline – 
vertikali spinta su  
įrankių laikikliais

(9875,–) (9875,–) (9765,–) (10295,–) (10275,–) (10210,–) (9960,–) (9915,–)

Aukštis mm 2000
Plotis mm 717
Gylis mm 750 

Vertikalių lentynų plotis mm 155

Vertikalių lentynų aukštis mm 1750
Lentynų kiekis 4
Įrankių laikiklių 970130 kiekis 24
Įrankių laikiklių kiekis 192 192 120 504 336 336 144 120
Atstumas tarp ašių A mm 82 82 142 56 76 76 108 127
Svoris kg 320

Bendras lentynų kiekis 640 448 320 160
9S

A 97 9200 Tool24 PickOne –pagrindinė sistema DE 17900,– 17900,– (17900,–) (17900,–)

9S
A 97 9210 Tool24 PickOne –pagrindinė sistema EN 17900,– 17900,– (17900,–) (17900,–)

9S
A 97 9220 Tool24 PickOne – antrinė sistema 14500,– 14500,– (14500,–) (14500,–)

Aukštis mm 2000
Plotis mm 1080
Gylis mm 875
Lentynų  A kiekis 640 320 – –
Lentynų B kiekis – 32 160 –
Lentynų  C kiekis – 64 160 –
Lentynų D kiekis – 32 – 160
Svoris kg 275

Komplektacija  979200 ir 979210: Jutiklinis ekranas 22“; brūkšninių kodų skaitytuvas; PC su programinės 
įrangos paketu BASIC
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Tool24  programinė įranga. 

Paprastas naudojimas:
 � Pilno teksto paieška.
 � Greitas vartotojo prisijungimas tiek su PIN kodu, tiek 
per  RFID / pirštų atspaudus (pasirinktinai), nesvarbu, ar 
kompiuteryje ar  Tool24.

 � Programos pritaikymas vartotojui.

Greičiausias įrankių paėmimas:
 � Prekių krepšelio rezervavimas / paėmimas: pildymas iš 
darbo vietos, greitas įrankių paėmimas iš Tool24.

 � Naudojant  bendrąją licenciją, galima užpildyti kelis atski-
rus prekių krepšelius.

 � Jei viename stalčiuje daugiau įrankių, vienu atidarymu 
galima paimti / įdėti kelis įrankius. 

 � Mėgstamiausiųjų sąrašas pagal vartotoją.

Nuo įrankio nepriklausomas administ-
ravimas:

 � Vartotojo administravimas su asmeninėmis teisėmis / 
įsipareigojimais.

 � Detalių sąrašų kūrimas ir valdymas.
 � Kaštų centrų kūrimas ir valdymas.
 � Automatinis siuntimo / kelių tiekėjų administravimas.

Atnaujintas duomenų rodymas:
 � Produktus akcentuojantis rodymas.
 � Paieška bet kuriame ekrane. 
 � Duomenų perkėlimas iš bet kurio ekrano (paėmimas, 
papildymas, atšaukimas ir kt.).

Atnaujintas prietaisų skydelis:
 � Mėgstamiausiųjų funkcija tam, kad dažnai naudojamą 
įrankį paimtumėte arba papildytumėte sandėlio atsar-
gas dar greičiau. 

 � Valdiklis: programėlės naudojimas duomenų rinkimui 
realiuoju laiku, pvz., kokie įrankiai yra naudojami, kada 
reikia atlikti kitą kalibravimą. 

 � Greitas informacijos gavimas naudojant tiesioginį 
vaizdą.

Prieiga per mobiliuosius prietaisus:
 � Prieiga naudojant planšetes ir                                           
nešiojamus kompiuterius.

 � Savarankiška programinė įranga.
 � Pirkinių krepšelio rezervacija iš darbo vietos.

2322

Standartiniai valdymo įrankiai:
 � Grafinis atvaizdavimas.
 � Naudotojo / užsakymo / išlaidų lygiai.
 � Atskira ataskaitos atvaizdavimo konfigūracija.
 � Gaukite duomenis el. paštu. 
 � Tokia pati sąsaja ir kompiuteryje, ir Tool24.
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Tool24 programinė įranga.
SUKURTA PAGAL JŪSŲ POREIKIUS.

Programinės įrangos paketas Basic Measurement Regrind Remote Complete
Tiekėjų valdymas l l

Daugiakalbis (įskaitant Lietuvių kalbą) l l

Automatinis užsakymų siuntimas l l

Standartinė duomenų analizė l l

Prijungimas prie ERP sistemų l l

Naujų įrankių valdymas l l

Vartotojų valdymas l l

Individualus išdėstymas (Layout) l l

Kaštų centrų valdymas l l

Prekių grupių hierarchija l l

Prisijungimas per RFID l l

Prisijungimas pirštų atspaudais l l

Vartotojo asmeninis mėgstamiausiųjų sąrašas l l

Sandėlio atsargų valdymas l l

Prekių krepšelio valdymas l l

Išorinių sandėlių valdymas l l

Matavimo įrankių valdymas l l

Skolintų įrankių valdymas l l

Serijinių numerių valdymas l l

Duomenų grafinė analizė l l l

Užsakymo numerių valdymas l l l

Individuali duomenų analizė l l l

Komplektuojamųjų įrankių valdymas l l l

Pergalandimo paslauga l l 
Atšipusių įrankių priėmimas l l

Sistemų sujungimas į tinklą l l

Išorinis administravimas l l

Prieiga nuotoliniu būdu l l

Įtraukti 5 nuotoliniai vartotojai l l

● ●
● ●
● ●

Versija 10 20 30 40 50

9S
W 97 9500 Tool24 programinė įranga (400,–) (1235,–) (1235,–) (1000,–) (2750,–)

Programinės įrangos paketas Basic Measurement Regrind Remote Complete
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50 % mažiau įrankių įrenginiuose.
SU NAUJĄJA ĮRANKIŲ VALDYMO SISTEMA ĮMONĖJE „RÖHM“ OPTIMIZUOJAMI                                                                                                                        
PROCESAI, REIKIA MAŽIAU ĮRANKIŲ IR UŽTIKRINAMAS PATIKIMAS ĮRANKIŲ TIEKIMAS.

Klientų atsiliepimai

Įrankių tiekimo saugumas 

 

Prieš pradedant naudoti GARANT Tool24 Smartline 

įrangą, Röhm įrankius darbuotojams išduodavo įpras-

tu būdu.  Darbuotojai, norėdami pasiimti reikiamus 

įrankius,  turėdavo užpildyti įrankių paėmimo doku-

mentą, kurį pasirašydavo vadovas. Tam, kad darbuo-

tojai turėtų užtektinai reikiamų įrankių ne tik išdavimo 

vietos darbo metu, jie turėdavo susiplanuoti darbus 

iš anksto. Dėl šios priežasties, daugelis darbuotojų 

pasiimdavo daugiau įrankių atsargai.

Svarbiausia lankstumas 

 

„Mes norėjome sistemos, kurią galėtume pritaikyti bei 

praplėsti pagal  poreikius“ aiškino Fabian Baur. „Siste-

ma taipogi turėjo sklandžiai veikti visą parą, o stalčiai 

turėjo būti skirtingų dydžių. Tokiu būdu erdvė įrankiams 

talpinti būtų išnaudojama efektyviausiai.“ Galiausiai, su 

Hoffmann Group pagalba, Röhm išsprendė ilgalaikio 

verslo įrankių srityje problemas.   

GARANT Tool24 Smartline atrodė įtikinamai dėl ino-

vatyvios ir visaapimančios programinės įrangos bei 

puikaus kainos ir kokybės santykio. Dar vienas siste-

mos privalumas – kelios įrankių išdavimo spintos gali 

būti sujungtos į vieną bendrą sistemą.

Patikimas planavimas naudojant SAP ryšį

Röhm taipogi buvo svarbu, kad sistema turėtų stand-

artinę sąsają su SAP tam, kad įrankių paėmimo, 

papildymo ir koregavimo operacijos visada būtų 

registruojamos. Tokia sistema padėtų tiksliai suplanuo-

ti pasiūlą. Kai tik pasiekiamas nustatytasis minimalus 

atsargų kiekis, įrankių valdymo sistema siunčia signalą 

į SAP. Ši savo ruožtu sukuria užsakymą, kuris, pirkėjui 

patvirtinus, tiesiogiai perduodamas tiekėjui. 

Be viso to dar galima tiksliai įvertinti, kaip atrodo skir-

tingų produktų logistika realiu laiku.  

Iš viso Tool24 įrankių išdavimo sistemoje Röhm      

laiko apie 750 įrankių 

Darbuotojai, prie sistemos prisijungę su savo iden-

tifikavimo kortelėmis, po produkto paveikslėliu 

ir pavadinimu gali matyti aprašymą bei kainą.                                                                                               

„Matydami įrankių kainas, darbuotojai sąmoningiau 

ir atsakingiau elgiasi su įrankiais.“- pastebi Markus 

Schneider.                                                                                          

Turint visą šią informaciją darbuotojams yra daug 

lengviau surasti reikiamą įrankį ar geriausiai tinkančias 

keičiamąsias plokšteles bei šlifavimo priemones. Net 

jei padaroma klaida ir paimamas netinkamas įrankis, 

patys darbuotojai gali atlikti pataisymus ir grąžinti 

įrankį atgal į jo vietą. 

50 % sumažėjęs įrankių poreikis

Nuo to laiko, kai Röhm buvo įdiegta Tool24 Smartline 

sistema, keičiamųjų plokštelių ir šlifavimo įrankių 

darbo vietoje poreikis perpus sumažėjo. Taip yra todėl, 

nes darbuotojai žino, kad gali bet kada prisireikus grei-

tai ir patogiai gauti naujus įrankius. Automatizuotas 

įrankių išdavimas veikia septynias dienas per savaitę ir 

jam nereikia techninės priežiūros.

„Röhm GmbH“ Sontheime – Tool24 Smartline
Kompanija Röhm, įsikūrusi Sontheime, žvelgia atgal į 
ilgą įmonės sukūrimo istoriją. Įkurta 1909 m., šian-
dien „Röhm“ laikoma viena svarbiausių pasaulyje 
metalo apdirbimo įrankių gamintojų. Metams bėgant 
ši įmonė visuomet sėkmingai prisitaikydavo prie 
besikeičiančios rinkos ir modernizuojamų gamybos 
procesų. Pavyzdžiui, keičiamosios plokštelės ir šlifa-
vimo priemonės išduodamos automatizuotai naudo-       
jant Hoffmann Group GARANT Tool24 Smartline 
įrankių išdavimo sistemą.

Markus Schneider, projektų 5-ajame segmente 
specialistas, (kairėje) ir Fabian Baur, produktų vady-
bininkas (dešinėje)

Röhm naudojo GARANT Tool24 Smartline spintas keičia-
mosioms plokštelėms ir šlifavimo priemonėms centrinėje 
būstinėje laikyti.

Matydami paveikslėlius darbuotojai gali įsitikinti, 
kad jie pasirinko tinkamą įrankį 
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Šis reklaminis lankstinukas, jo grafinis apipavidalinimas ir naudojama prekių numeravimo sistema yra saugoma autorinių teisių įstatymo. Perspausdinti ir bet
kokiu būdu dauginti – net ir ištraukomis – leidžiama tik gavus raštišką firmos Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 München leidimą. Visos kainos
yra be PVM ir galioja iki 2018 liepos 31 d.; pasiliekama teisė taisyti padarytas klaidas ir daryti pakeitimus.

Net ir įrankių pasaulyje vyrauja tobulumas. GARANT – išskirtinės kokybės prekinis ženklas, atstovaujamas kom-
petentingo įrankių gamintojo Hoffmann. Daugiau negu 30.000 Top produktų užtikrina aukščiausią kokybę bei 
geriausią kainos ir naudos santykį. Leiskite mums Jus nustebinti:

www.metmatus.com
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TVARKĄ LEMIA 
STRUKTŪRA. 
TAI GALIOJA IR JŪSŲ ĮRANKIŲ         
VEŽIMĖLIUI.

UAB „Metmatus“
Žiemgalių g. 8, LT-48230 Kaunas.

Tel. 8 37 750600, faksas 8 37 750600,
El. paštas: info@metmatus.com

www.metmatus.com


