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Erőforrásokat szeretnél megtakarítani? Szeretnéd elkerülni, hogy a hiányzó szerszámok gépleállást idézzenek elő?  
Folyamatbiztonságra vágysz gyártásod hálózatba kapcsolásával? Szeretnéd felvértezni magad az Ipar 4.0 
szabvánnyal? Akkor a SARAGO! GALAXY-t mindenképpen használnod kell a gyártásban! 
Ez a POWER TO PRODUCE.

átfogó  
folyamattámogatás

több mint 30
CAM-interfész

MIÉRT A 
SARAGO! GALAXY?

 

egységes  
szoftverfelület

központi adatbázis

kiváló kompatibilitás 
a külső rendszerekkel

többmodulos 
rendszer
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testreszabott: a különböző magasságú fiókok révén,  
amelyek mechanikusan és elektronikusan egyaránt zárhatók

mindent egy pillanat alatt: a 24 hüvelyk átlóméretű monitor 
érintőfunkcióval a felhasználóbarát kezelés jegyében 

biztonságos: egyszerű és gyors bejelentkezés RFID-kártyával

átgondolt: az elektronika kompakt és egyszerűen 
szervizelhető egységben helyezkedik el. 

egyénileg felosztható: a fiókokat különböző  
felosztóanyagokkal lehet felszerelni.

vizuális orientáció: a LED-ek tájékoztatnak arról, melyik  
fiók, ill. melyik rekesz nyitható.

A SARAGO! GALAXY a SARTORIUS intelligens szerszámkiadó rendszere, 

amelynek segítségével teljesen személyre szabott 4.0 rendszeredet 

közvetlenül a saját gyártásodhoz igazíthatod. A tökéletes gyártáshoz 

tökéletes rendszer kell.

A SARAGO! GALAXY 
FUNKCIÓI
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A szoftvercsomag minden olyan szoftvermodult magában foglal, amelyre a hatékony 

raktárkezeléshez és a szabványosított gyártásirányításhoz szükséged lehet.

A GALAXY SZOFTVERCSOMAG az alábbi szoftvermodulokat tartalmazza:

•  Raktárhelykezelés 

A raktárhely-kezelés egyszerűbbé teszi a szerszámgyártmányok szervezését,  

a raktárkészletek ellenőrzését, valamint a szerszámkivét felügyeletét,  

továbbá támogatja a tárolóhelyek háromdimenziós megjelenítését.

•  quickPick raktármodul 

Csökkentett tárolási felület kevesebb funkcióval; a quickPick mindössze  

pár kattintással lehetővé teszi a termékek gyors be- és kitárolását.

•  Termékstatisztika  

A termékstatisztika segítségével mindenkor áttekinthetők a szerszámgyártmányok 

aktuális költségviszonyai, valamint az egyes költséghelyeken való felhasználás a raktári 

tranzakciók alapján.

•  Rendeléskezelés  

A rendeléskezelés  

minimális készlet- vagy beszerzési igényeken alapuló 

gazdaságos rendelési rendszert garantál.

A 6. oldalon folytatódik.

GALAXY SZOFTVERCSOMAG
SZOFT VER

quickPick 

Rendeléskezelés 

a quickPick 
raktármodul fő 
maszkja az eszközök 
nyilvántartásához

a rendelések 
folyamatbiztos 
végrehajtása 
a minimális 
készlet alapján a 
rendeléskezelés 
szoftvermodul 
segítségével
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Ezzel a 

szoftvercsomaggal  

minden olyan szükséges 

szoftvermodulhoz hoz-

zájutsz, amely hatékony 

raktárkezelést biztosít 

számodra a SARAGO! 

GALAXY RENDSZER és az 

összes jövőbeli rendszer 

kapcsán. 



Az intelligens gyártásban az adatok fontos szerephez jutnak. A teljes gyártási 
folyamatot le tudod képezni a gyártás előtt. Ez szilárd alapot teremt a későbbi valós 
gyártásnak. Ez az alapja a korszerű és biztonságos gyártásnak. 
EZ A POWER TO PRODUCE. 

A GYÁRTÁSODAT 
TÖKÉLETESÍTŐ LÉPÉSEK

 

Beállítás és mérés
A mérés után a tényleges adatokat a 
vezérlőrendszerrel feldolgozzuk, majd 
továbbítjuk a gépre.

Gyártás
A szerszámadatok lehívhatók és 
beolvashatók. Adatátviteli hiba biztosan 
nem fordul elő. 

Kiszállítás
A pontosan beállított szerszámok jó 
alkatrészeket eredményeznek. Ezáltal 
a szállítási idő csökken, és minden 
pontosan tervezhető. 

A megbízás beérkezése
Az adatbázisból származó szerszámadatokhoz már a 
tervezési szakaszban hozzá kell nyúlni.

CAD/CAM
A gyártási folyamatok szimulálása 
a rendszerben a felhőből származó 
szerszámadatok felhasználásával történik.

Raktár és szerszám-előkészítés
Minden szerszám digitálisan rögzített és 
lokalizálható, így a szerszám-előkészítés 
minden lépése pontosan ábrázolható.

Minden szerszámadat
bármikor lekérhető egy központi 

adatbázisból
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GALAXY SZOFTVERCSOMAG 
SZOFT VER

A rendelkezésre álló Zoller-rendszerek az interfészek segítségével összekapcsolhatók:

•  Smart-Cabinet interfész 

Ezzel az interfésszel közvetlenül a TMS Tool Management Solutions alkalmazásból 

vezérelheted a ZOLLER tárolórendszereket (toolOrganizer, keeper és autoLock), valamint 

elvégezheted a szerszámok, alkatrészek és tartozékok be- és kitárolását.

•  SupplyPro interfész 

Ezzel az interfésszel közvetlenül a TMS Tool Management Solutions alkalmazásból 

vezérelheted a Supplypro tárolószekrényt, valamint elvégezheted a szerszámok, 

alkatrészek és tartozékok be- és kitárolását.

•  twister interfész 

Ezzel az interfésszel közvetlenül a TMS Tool Management Solutions alkalmazásból 

vezérelheted a »twister« tárolószekrényt, valamint elvégezheted a szerszámok, alkatrészek 

és tartozékok be- és kitárolását.

•   Felhasználói bejelentkezés 

A felhasználói bejelentkezés az RFID- vagy a PIN-kód megadásával történik.

•  Windows-alapú jelentéskészítő szolgáltatás 

Ez a szoftverprogram lehetővé teszi a bekövetkező eseményekre – pl. raktárkészlet-

változások, a minimális készlet alá csökkenés vagy lejárt ellenőrzési intervallumok – való 

gyors reagálást. Az automatikus dokumentálás/értesítés e-mailben vagy adattárolás útján, 

a szerver egyénileg meghatározott mappáiban történik.

•  Az Excel beolvasási szűrője  

A GALAXY-Excel beolvasási szűrő univerzális lehetőséget kínál alkatrészek, szerszámok 

stb. adatainak importálására. 

•  BMEcat beolvasási szűrő  

Ez a beolvasási szűrő a BMEcat-Standard alkalmazásban található adatok egyszerű és 

gyors importálását biztosítja.

Előnyök
•  komplett szerszámok, szerszámkomponensek vagy tartozékok strukturált tárolása 

•  a kívánt alkatrészek biztonságos kivételét szolgáló ellenőrzési rendszer 

•  a tárolási hely grafikus megjelenítése a szoftverben és közvetlenül a szerszámszekrényen, 

LED-ek segítségével

•  a forgalom ellenőrzése és a tárolás átláthatósága
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ADATBÁZISCSOMAG 
SZOFT VER

A GALAXY SZOFTVERCSOMAG bővítménycsomagja lehetővé teszi a szerszámadatok 

további, szimultán lehívását a központi szerszámadatbázisból. A csomag egy „lebegő” 

licencet is magában foglal, amely további jogosultságot biztosít az adatok szimultán 

feldolgozására.

A megtekintő (Viewer) olvasási hozzáférés birtokában tevékenykedik, és lehetősége van 

a Tool-Management-Solutions alkalmazásban elérhető összes adat megtekintésére és 

kinyomtatására. Az adatfeldolgozó (Floating) az adatok feldolgozására és tárolására is 

jogosult.

Feltétel

• GALAXY SZOFTVERCSOMAG

Előnyök
• két másik alkalmazott tájékoztatása az összes adatról

• átfogó naplózás és nyomtatási opció

• részletes és gyors ellenőrzési funkció

• az egyes adatok részletes nézetének egyszerű és gyors biztosítása

• az adatok egy másik alkalmazott általi feldolgozásának lehetősége
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Ezzel a 

csomaggal kiterjedtebb 

szervezés és digitális 

folyamatok révén 

gyorsabban, nagyobb 

hatékonyságot tudsz 

elérni ha két további 

alkalmazottat is bevonsz

a gyártásba.

A BRAND OF SARTORIUS WERKZEUGE



CAM-CSOMAG 
SZOFT VER

A GALAXY SZOFTVERCSOMAG bővítménycsomagja lehetővé teszi egy  

CAM rendszer csatlakoztatását szerszámadatok (anyagjellemzők)  

és szerszámlisták (beállítási lapok) zökkenőmentes továbbítása céljából. 

A meglévő forgácsolószerszámokat központilag a GALAXY szerszámadatbázisban  

csak  egyszer kell létrehozni. Számos CAM rendszer GALAXY interfészének segítségével 

a GALAXY-szerszámadatokat a saját CAM rendszeredben is egyszerűen és gyorsan 

használhatod. Ugyanilyen egyszerűen vissza lehet küldeni a szükséges szerszámok 

listáját (beállítási lap) a CAM rendszerből a GALAXY-TMS-Tool-Management-Solutions 

alkalmazásba. 

•   A DIN 4000 / ISO 13399 szabványok szerinti anyagjellemzősáv 

A DIN 4000 szabvány szerinti anyagjellemzősáv lehetővé teszi az egyes alkatrészek 

előírásoknak megfelelő létrehozását, és egyszerűbbé teszi a gyártói adatok importálását. 

A borítékkontúrok teljes mértékben a DIN 4000 szabványra támaszkodó automatikus 

létrehozásának köszönhetően a 2D rajzok és a 3D kontúrok automatikusan előállíthatók a 

GALAXY szerszámkezelés alkalmazásba bevitt vagy importált anyagjellemzőkből.

•  Technológiai adatok 

A technológiai adatok lehetővé teszik az anyagjellemzők (pl. fordulatszám és előtolás) és 

a vágási értékek meghatározását a szerszámok használatának biztosításához.

 

•  Az interfészek széles választékát bocsátjuk rendelkezésedre. Készséggel nyújtunk 

számodra tájékoztatást. 

Előnyök
•  nincs dupla adatkezelés

•  a valós időben rendelkezésre álló szerszámok áttekintésének lehetősége

•  a szabványosított és automatizált adatcsere egyszerű kezelést tesz lehetővé

Ez a  

csomag lehetővé teszi 

számodra, hogy  

anyagjellemzők és  

beállítási lapok cseréjét 

hajtsd végre a GALAXY 

TMS Tool  

Management Solutions 

alkalmazás és a CAM  

rendszered között.
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A GALAXY SZOFTVERCSOMAG bővítménycsomagja lehetővé teszi a  

TMS-Tool-Management-Solutions alkalmazás beállítókészüléken való  

használatát, és standard utóprocesszorokat is tartalmaz, amelyek feladata  

a szerszámadatok vezérléshez igazodó továbbítása a  

felhasználó CNC-gépére. 

A bővítménycsomag a következő szoftvermodulokat foglalja magában:

•   A DIN 4000 / ISO 13399 szabványok szerinti anyagjellemzősáv 

A DIN 4000 szabvány szerinti anyagjellemzősáv lehetővé teszi az egyes alkatrészek előírásoknak 

megfelelő létrehozását, és egyszerűbbé teszi a gyártói adatok importálását. A borítékkontúrok teljes 

mértékben a DIN 4000 szabványra támaszkodó automatikus létrehozásának köszönhetően a 2D 

rajzok és a 3D kontúrok automatikusan előállíthatók a GALAXY szerszámkezelés alkalmazásba 

bevitt vagy importált anyagjellemzőkből.

•  Technológiai adatok 

A technológiai adatok lehetővé teszik az anyagjellemzők (pl. fordulatszám és előtolás) és a vágási 

értékek meghatározását a szerszámok használatának biztosításához.

•  Adatbevitel/-megjelenítés/DNC formátumgenerátorral 

Az adatbevitel/-megjelenítés/DNC formátumgenerátorral funkció segítségével a mért 

szerszámadatokat a vezérlésnek megfelelően jelenítheted meg USB-pendrive-on,  

hálózatban, DNC-n vagy soros interfészen.

•  akár öt különböző vezérléshez

•  Beállítókészülékek integrálása 

Ez a csomag az ATORN vagy ZOLLER márkát képviselő beállítókészülékek és mérőeszközök 

integrációját tartalmazza. Ez lehetővé teszi a TMS Tool Management Solutions alkalmazás összes 

funkciójának használatát a beállítókészüléken.

Feltétel:  

•  Pilot 3 / Pilot 4 / IC3  Pilot 2mT / Pilot 1.0

•  GALAXY SZOFTVERCSOMAG

Előnyök
• digitális folyamatok zökkenőmentes végrehajtása – a beállítókészüléken keresztül egészen a gépig

• az egyszerű és gyors adattovábbítás nagyobb hatékonyságot garantál

• nem következik be léptetési hibának tulajdonítható gépösszeomlás

Ezzel a  

csomaggal a  

beállítókészülékedet a 

TMS Tool Management 

Solutions szoftver 

digitális folyamatába 

integrálhatod.

A BRAND OF SARTORIUS WERKZEUGE



SZERSZÁMKÓD CSOMAG 
SZOFT VER

A GALAXY SZOFTVERCSOMAG bővítménycsomagja lehetővé teszi a Tool-Code 

4.0 kommunikációs platformnak a TMS-Tool-Management-Solutions szoftver digitális 

folyamatában való használatát.

A szerszámazonosítás, adattovábbítás és kommunikáció hatékony megoldását kínáló Tool-

Code 4.0 platformnak köszönhetően korrekt és teljes szerszámadatok birtokába juthatsz, 

amelyek gyorsan, adminisztráció és léptetési hiba nélkül továbbíthatók a szerszámgépeidre 

– a mindenkori vezérléstől függetlenül. Az említett rugalmas megoldás révén a Tool-Code 

4.0 optimális megoldást kínál az adatátvitel legkülönbözőbb követelményeihez igazodva. 

Ezzel a bővítménycsomaggal a Tool-Code 4.0 kommunikációs platformot a TMS Tool 

Management Solutions szoftver digitális folyamatába integrálhatod.

A bővítménycsomag a következő szoftvermodulokat foglalja magában:

•   A DIN 4000 / ISO 13399 szabványok szerinti anyagjellemzősáv 

A DIN 4000 szabvány szerinti anyagjellemzősáv lehetővé teszi az egyes alkatrészek 

előírásoknak megfelelő létrehozását, és egyszerűbbé teszi a gyártói adatok importálását. 

A borítékkontúrok teljes mértékben a DIN 4000 szabványra támaszkodó automatikus 

létrehozásának köszönhetően a 2D rajzok és a 3D kontúrok automatikusan előállíthatók a 

GALAXY szerszámkezelés alkalmazásba bevitt vagy importált anyagjellemzőkből.

•  Technológiai adatok 

A technológiai adatok lehetővé teszik az anyagjellemzők (pl. fordulatszám és előtolás) és 

a vágási értékek meghatározását a szerszámok használatának biztosításához.

Feltétel

•  Pilot 3 / Pilot 4 / IC3  Pilot 2mT / Pilot 1.0

• GALAXY SZOFTVERCSOMAG

Előnyök
•  digitális folyamatok zökkenőmentes végrehajtása –  

a beállítókészüléken keresztül egészen a gépig

• az egyszerű és gyors adattovábbítás nagyobb hatékonyságot garantál

• nem következik be léptetési hibának tulajdonítható gépösszeomlás
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SZER-

SZÁMKÓD  

CSOMAG 

A GALAXY SZOFTVERCSOMAG mindent biztosít, amit csak a gyártási folyamatod igényel.  
Moduláris felépítésű, tetszés szerint bővíthető – és egyszerűen beépíthető a rendszerbe.  
Ebben a szoftverben teljesen megbízhatsz. Kérésre szívesen kínálunk szoftvermegoldásokat számodra.

A SARTORIUS szerszámok esetében a növekedés azt is jelenti, hogy csomagjaink mindig naprakészek: 
Funkcionalitásunk bővül: az új követelményekre új funkciókkal válaszolunk, amelyek frissítéseinkbe 
integrálva szabvánnyá válnak nálunk. Ezáltal a jövőben is a legújabb verziót tudjuk rendelkezésedre 
bocsátani. EZ A POWER TO PRODUCE.

GALAXY 
SZOFTVERCSOMAG 

CAM-
CSOMAG

ELŐZETES 
BEÁLLÍTÁSRA 
SZOLGÁLÓ  
CSOMAG

SZERSZÁMKÓD  
CSOMAG 

ADATBÁZIS-
CSOMAG 

EGY FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ RENDSZER
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TETSZŐLEGESEN 
KONFIGURÁLHATÓ  
SARAGO! GALAXY

FELSZERELTSÉG

A SARAGO! GALAXY a SARTORIUS intelligens szerszámkiadó 
rendszere, amelynek segítségével teljesen személyre 
szabott 4.0 rendszeredet közvetlenül a saját gyártásodhoz 
igazíthatod. 

Ugyanaz a rendszer, de nagyobb kapacitással. Éppen 
annyi erő lakozik benne, mint a „kistestvérében”, csak éppen 
nagyobb változatban, 900 mm-es hasznos magassággal 
kapható. 

Még több helyre van szükséged? Semmi gond!  
A SARAGO! GALAXY 1225 mm-es hasznos magassággal is 
elérhető.
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Zárható egységek Zárható egységekOsztásválaszték Osztásválaszték

4, 8, 12, 16, 24, vagy 48 rekeszes 
változatban

elektronikusan reteszelhetőválaszfalak és középrekeszes sínek műanyag dobozok
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Reteszeléstípusok 

• mechanikus központi zár 

• elektronikus fiókreteszelés

• elektronikus rekeszreteszelés

Vezérlésként alkalmazhatók:

• asztali elektronika 

• különálló cockpit kezelőegység 

• TMS-Tool-Management-Solutions  

munkaállomás (ügyfélszámítógép)

• ATORN vagy ZOLLER beállítókészülék vagy mérőeszköz

FELSZERELTSÉG

SARAGO! GALAXY 
FIÓKRETESZELÉS

Rekeszreteszelés  
fióktípus 
Példa: 12 rekesz reteszeléssel

Rekeszméretek 4 rekesz 8 rekesz 12 rekesz 16 rekesz 24 rekesz 48 rekesz

B rekeszszélesség (mm) 275 125 270 125 125 91

L rekeszhossz (mm) 241 241 67 113 67 29

T rekeszmélység (mm) Rekeszmagasság  
mínusz 5 mm

Rekeszmagasság  
mínusz 5 mm

Rekeszmagasság  
mínusz 5 mm

Rekeszmagasság  
mínusz 5 mm

Rekeszmagasság  
mínusz 5 mm

35

Mechanikus 
reteszeléssel  

rendelkező fióktípus
Amennyiben a központi zár  

nincs zárva, a  
mechanikusan reteszelt  

fiókok kinyithatók. A rekeszek  
bármikor hozzáférhetők.

Elektronikusan 
reteszeléssel 

rendelkező fióktípus
Az elektronikusan reteszelt fiók 
csak engedélyezést követően 

nyitható. Ha a fiók nyitva van, a 
benne található rekeszek szabadon 

hozzáférhetők.

smartCompartment

felosztóanyag

fiók

L

B

A SARAGO! GALAXY  

rugalmas fiókrendszert 

kínál, amely teljes 

mértékben alkalmazkodik 

az igényeidhez.

13
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SARAGO! GALAXY – 
INTELLIGENS GYÁRTÁS

FELSZERELTSÉG

Konfigurálható 
hasznos magasság Kivitel Vezérlés Fiókmagasság Fiókfelosztás

magasság 600 mm 

Magasság 900 mm

Magasság 1225 mm

reteszelés központi zárral

elektronikus fiókreteszelés

smartCompartment elektronikus 
rekeszreteszelés

asztali  
elektronika  
quickPick 
vezérlőszoftverrel

különálló  
cockpit  
kezelőegység 
quickPick 
vezérlőszoftverrel

TMS Tool Management 
Solutions munkaállomás

ATORN 
beállítókészülékek  
és mérőeszközök  
Smart Cabinets 
szoftvermodullal

Fiókmagasság 100 mm

Fiókmagasság 125 mm

Fiókmagasság 150 mm

Fiókmagasság 175 mm

Fiókmagasság 200 mm

Fiókmagasság 250 mm

Fiókmagasság 300 mm

A fiókok mindig a kicsitől (fent) 
a nagyobb felé (lent) vannak 
beépítve a szekrénybe.

Fiókmagasság 50 mm

Fiókmagasság 75 mm

12 rekesz

4 rekesz

8 rekesz

16 rekesz

24 rekesz

48 rekesz  
csupán  
75 és  
100 mm-es 
fiókmagassággal

14
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Erőforrásokat szeretnél megtakarítani? Szeretnéd elkerülni, hogy a hiányzó szerszámok gépleállást idézzenek 
elő? Folyamatbiztonságra vágysz a gyártásodban? Szeretnéd felvértezni magad az Ipar 4.0 szabvánnyal? 
Akkor a SARAGO! STAR-t mindenképpen használnod kell a gyártásban! Ez a POWER TO PRODUCE.

Ha teljesen automatizált szerszámraktárra van szükséged, a SARAGO! STAR éppen a megfelelő 
megoldás. A SARTORIUS Werkzeuge cég számos moduláris rendszermegoldást kínál. Legyen szó nyitott 
fiókfelosztásokról, elektronikusan felügyelt egyedi fedelekről vagy rotációs automatákról – portfóliónk 
mindenfajta igényhez biztosítja a kínálatot.

16

mindig naprakész 
frissítések

hálózatfüggetlen 

MIÉRT A 
SARAGO! STAR?
 

használt és csiszolt 
szerszámok kezelése

tetszőlegesen bővíthető 
és kombinálható

egyedi  
könyvelés

bérelt és idegen  
termékek kezelése
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Sajátosságok 
•  bárhonnan elérhető  

webalapú hozzáférés
• frissítéssel
• hálózatfüggetlen
•  bejelentkezés RFID, vonalkód vagy 

PIN-kód segítségével
• több nyelven is rendelkezésre áll
•  RT-vel és FT-vel is kombinálható 

rendszer
• bérelt és idegen termékek kezelése
• egyedi könyvelés
• aktuális szerszámadatok
•  használt és csiszolt szerszámok
•  felhasználói jogosultságok 

hozzárendelése
• ERP-interfész

a reteszelt fiókot LED jelzi akár 100 kg teherbírású, teljesen 
kihúzható fiókok

felhasználóbarát  
érintőképernyő

az LTE-kapcsolat hálózat-
függetlenséget biztosít

SARAGO! STAR 
FIÓKAUTOMATA 
DR/DR LIGHT

SARAGO! STAR DR LIGHT

SARAGO! STAR DR

A forgácsolószerszámok és mérőműszerek 
klasszikus hozzávalója. A SARAGO! STAR 
DR LIGHT nyitott fiókjai révén nagyobb 
rugalmasságot és egyszerűséget kínál 
anélkül, hogy le kellene mondani a 
SARAGO! STAR DR rendszer alapvető 
előnyeiről.

Fiókfelosztások zárható egységekkel. 
A szükséges szerszámot a fedelén 
látható LED mutatja.

Végső soron mindent megtalálsz a 
10. oldalon.

Rekeszmagasság Változat Fedelek száma Hasznos szélesség Hasznos mélység Hasznos magasság
60 mm 20-KL18 18 60 mm 282 mm 20 mm

20-KL27 27 60 mm 182 mm 20 mm
20-KL36 36 60 mm 132 mm 20 mm
20-KL54 54 60 mm 82 mm 20 mm

90 mm 50-Kl6 6 184 mm 282 mm 50 mm
50-KL18 18 60 mm 282 mm 50 mm

50-KL27 27 60 mm 182 mm 50 mm
50-KL36 36 60 mm 132 mm 50 mm
50-KL54 54 60 mm 82 mm 50 mm

150 mm 110-KL4 4 227 mm 282 mm 110 mm
110-KL6 6 184 mm 282 mm 110 mm

Fiókfelosztások osztásválasztékkal. A 
tárolóhely a kijelzőn látható.
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Szekrénym
agasság: 1170 m

m

Szekrényszélesség: 730 mm
710 m

m
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Szekrénym
agasság: 2000 m

m

Szekrényszélesség: 900 mm

Mindenféle forgácsolószerszámhoz és fogyóeszközhöz 
illeszkedő megoldás. A SARAGO! STAR RT a STAR sorozat 
ideális kiegészítője. A szerszám érintőképernyőn való 
kiválasztásával a kívánt rekesz közvetlenül elérhető, kinyitható, 
és a termék kivehető.

Sajátosságok 

•  bárhonnan elérhető webalapú hozzáférés

• frissítéssel

• hálózatfüggetlen

• bejelentkezés RFID, vonalkód vagy PIN-kód segítségével

• több nyelven is rendelkezésre áll

• DR/DR LIGTH-tal és FP-vel is kombinálható rendszer

• bérelt és idegen termékek kezelése

• egyedi könyvelés

• aktuális szerszámadatok

• használt és csiszolt szerszámok kezelése

• felhasználói jogosultságok hozzárendelése

• ERP-interfész

SARAGO! STAR 

FORGÓ AUTOMATA

a lehetséges rekeszfelosztás sematikus ábrázolása

Rekeszek száma A B H

4 390 mm 85 mm 110 mm

6 320 mm 60 mm 110 mm

8 230 mm 45 mm 110 mm

12 160 mm 25 mm 110 mm

16 120 mm 17 mm 110 mm

24 78 mm 8 mm 110 mm

48 35 mm 0 mm 110 mm

800 mm

B

A

H

250 mm
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M27

S5 S9 S10 S18 S34 S36 S72

M33 M65

SARAGO! STAR FP 

FEDELES AUTOMATA

A SARAGO! STAR FP egy igazán univerzális rendszer. Zárt tárolóhelyei és 
kialakítása révén a SARAGO! STAR FP a legkülönbözőbb szerszámok és 
fogyóeszközök tárolására és rendelkezésre bocsátására alkalmas. Ideális megoldás 
kiváló minőségű mérőeszközökhöz. A kívánt termék kiválasztása után egy LED-lámpa 
megjeleníti és szabaddá teszi a megfelelő tárolóhelyet a felhasználó számára, 
miközben az összes többi fedél zárva marad. Az egyes termékekhez 10 változatban 
akár 72 tárolóhely áll rendelkezésedre.

Sajátosságok 

•  bárhonnan elérhető webalapú hozzáférés

• frissítéssel

• hálózatfüggetlen

• bejelentkezés RFID, vonalkód vagy PIN-kód segítségével

• több nyelven is rendelkezésre áll

• DR/DR LIGTH-tal és RT-vel is kombinálható rendszer

• bérelt és idegen termékek kezelése

• egyedi könyvelés

• aktuális szerszámadatok

• használt és csiszolt szerszámok kezelése

• felhasználói jogosultságok hozzárendelése

• ERP-interfész

Vezérléssel M27 M33 M65

Rekeszek száma 8 12 4 2 33 65

Rekeszek belmérete (cm) 6x13 12x13 24x13 24x32 12x13 6x13

Vezérlés nélkül S5 S9 S10 S18

Rekeszek száma 4 1 9 8 2 18

Rekeszek belmérete (cm) 48x32 48x13 48x13 24x32 24x13 24x13

Vezérlés nélkül S34 S36 S72

Rekeszek száma 16 12 4 2 36 72

Rekeszek belmérete (cm) 6x13 12x13 24x13 24x32 12x13 6x13

Szekrénym
agasság: 2000 m

m

560 mm

Szekrényszélesség: 600 mm3 mestermodul

7 felszerelhető modul

SA
R

A
G

O
! 

ST
A

R

A BRAND OF SARTORIUS WERKZEUGE



20

SARAGO! STAR WGT 

MÉRŐAUTOMATA

Innováció a gyártásodhoz. A mérőcellák regisztrálják a 
vizuálisan könnyen megkülönböztethető fogyóeszközök 
kivételét. A SARAGO! STAR WGT intuitív vizuális kimeneti 
logikán alapul. A bejelentkezés RFID-en keresztül történik, és 
a felhasználó azonnal hozzáfér az összes termékhez. Ezeket 
nem kell kiválasztani az érintőképernyőn. A kivétet vagy a 
tárolást a rendszer a beépített mérőcellák segítségével ismeri 
fel. A mennyiségi eltérés 10 gramm pontossággal számítható. 

Sajátosságok 

• a pontos darabszám ránézésre könnyen kivehető

• egyszerre több termék is kivehető

•  bárhonnan elérhető webalapú hozzáférés

• frissítéssel

• hálózatfüggetlen

• bejelentkezés RFID vagy PIN-kód segítségével

• a rendszer SARAGO! STAR GS automatával kombinálható

• idegen termékek kezelése

• egyedi könyvelés

• ERP-interfész

Egyedileg konfigurálható 
A mérőcellák száma teljesen 
alkalmazkodik az igényeidhez. 
Akár 100 tárolóhely is 
rendelkezésre áll.

Szekrénym
agasság: 1950 m

m

Szekrényszélesség: 1200 mm

600 mm

1-es tálca 2-es tálca 3-as tálca 5-ös tálca 7-es tálca 10-es tálca 7L tálca 10L tálca

Szélesség (mm) 1124 555 367 217 152 106 152 106

Mélység (mm) 504,2 504,2 504,2 344,2 239,2 169,2 409,2 495

Magasság (mm) 100 100 30 30 30 30 30 30

Bejelentkezés A kívánt áru kivételeAz elektronikus zár kinyitása Az ajtó bezárása

egyszerű bejelentkezés RFIF vagy 
PIN-kód segítségével

Tetszőleges mennyiségű áru kivételé-
re van lehetőség. A rendszer számára 
nincs jelentősége, hogy egy vagy 
több árut vesz ki valaki.

Az elektronikus zár automatikusan 
kiold. Ezután az ajtó nyitható.

Az ajtó bezárásakor a kivételi 
folyamat véget ér. A mérőcellák a 
tömegcsökkenés alapján rögzítik a 
kivett mennyiséget.
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Sajátosságok 
•  a pontos darabszám ránézésre 

könnyen kivehető
•  egyszerre több termék is kivehető
•  bárhonnan elérhető webalapú 

hozzáférés
• frissítéssel
• hálózatfüggetlen
•  bejelentkezés RFID vagy PIN-kód 

segítségével

•  a rendszer SARAGO! STAR WGT 
automatával kombinálható

• idegen termékek kezelése
• egyedi könyvelés
•  opcionálisan elszívórendszerrel 

rendelhető
• ERP-interfész

Szekrénym
agasság: 1950 m

m

Szekrényszélesség: 1195 mm

595 mm

Veszélyes anyagok, pl. gyúlékony folyadékok (aeroszolok) és nyomás alatt lévő 
tartályok biztonságosan tárolhatók a SARAGO! STAR GS rendszerben. A rendszer 
különösen alkalmas veszélyes áruk egyszerű és hatékony raktározására és kiadására. 
A SARAGO! STAR GS megfelel a DIN EN 14470-1 szabvány előírásainak, és 90-
es típusú szekrényként ellenáll a külső hatásoknak, például a hőnek és a tűznek.  
A rendszer automatikusan, Pusher logika segítségével felismeri a kivétet vagy a 
tárolást, és kiszámítja a mennyiségbeli eltérést.

A SARAGO! STAR GS XL belseje A mérőérzékelők maximális 
biztonságról gondoskodnak. 
Bejelentkezés RFID vagy 
PIN-kód segítségével
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Szekrényszélesség: 1195 mm

SARAGO! STAR GS 

VESZÉLYESANYAG-AUTOMATA

595 mm

A többi STAR rendszerhez hasonlóan 
a GS XS is felhasználóbarát 
érintőképernyővel rendelkezik.

A SARAGO! STAR GS XS belseje
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SARAGO! STAR 

SZERVIZKÖZPONT

A SARAGO! STAR SZERVIZKÖZPONT szerszámkiadó 
rendszered online platformjaként üzemel. Áttekintést nyújt 
számodra termékeid használatáról és fogyasztásáról. 

A rendszerhez bármikor, bárhonnan és bármilyen szokványos 
böngészővel hozzáférhetsz. Az sem számít, hogy milyen 
végberendezéssel (számítógép, táblagép vagy okostelefon) 
jelentkezel be, mert a SZERVIZKÖZPONT úgy van 
programozva, hogy teljes mértékben reagáljon. Tehát mindig 
képben leszel, bármi is történik. 

Az alábbi képernyőfelvételek nagy vonalakban bemutatják a 
szoftver funkcióit.

a szervizközpont és minden felhasználói funkciójának áttekintése

minimális mennyiségek megadása

bejelentkezési maszk
Sajátosságok 

•  bárhonnan elérhető webalapú hozzáférés

• frissítéssel

• teljes reagálóképesség

• intuitív felhasználói felület

• vonalkód-katalógus létrehozása PDF-formátumban
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A kiadási rendszer összes eseményének általános protokollja

felhasználókezelés

jelentéskészítő címzettek egyszerű hozzáadása

a kimeneti jelentéseket rugalmasan kezelheted.

A SZERVIZKÖZPONTBAN 
létrehozhatod vonalkód-katalógusodat;

A BRAND OF SARTORIUS WERKZEUGE
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SARAGO! STAR DR 
FEDÉLFELOSZTÁS

Reteszeléstípusok

•  mechanikus központi zár 

•  elektronikus fiókreteszelés

•  elektronikus rekeszmegjelenítés

Sajátosságok

•  3 rekeszmagasság – 60, 90 és 150 mm

•  akár 864 tárolóhely

•  fiókonként 4–54 tárolóhely

•  fiókok külső mérete: 730 x 1170 x 710 mm

 fiókok hasznos mérete: 600 x 600 mm

A rekeszfelosztás sematikus ábrázolása

FELSZERELTSÉG

4

600 mm

60
0 

m
m

6

27 36

18 18

54

fedeles rekeszek válaszfalak és középrekeszes sínek

műanyag dobozok
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SARAGO! STAR 
TERMÉKÁTTEKINTÉS

Bármilyen rendszer mellett is teszed le a voksodat,  
mi megtaláljuk számodra a megfelelő megoldást

Termék Leírás

SARAGO! STAR DR
A forgácsolószerszámok 
és mérőműszerek klasszikus 
hozzávalója.

SARAGO! STAR RT
Forgácsolószerszámok és 
fogyóeszközök minden 
típusához illeszkedő forgó 
automata. 

SARAGO! STAR FP
A különösen jó minőségű  
mérőeszközök biztonságosan 
tárolhatók a rekeszekben.

SARAGO! STAR WGT
A mérőcellák regisztrálják 
a vizuálisan könnyen 
megkülönböztethető 
fogyóeszközök kivételét.

SARAGO! STAR GS
Veszélyes anyagok, pl. gyúl-
ékony folyadékok (aeroszolok) 
és nyomás alatt lévő tartályok 
biztonságosan tárolhatók.

A BRAND OF SARTORIUS WERKZEUGE
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