
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Оптимізація 
використання 
простору 
Модульний дизайн 
для безлічі 
конфігурацій на 
найменшому 
просторі 

Спрощення 
технічного 
обслуговування 
Стандартні 
компоненти, 
доступні 
запчастини і 
впорядкований 
ремонт 

Підвищена 
універсальність 
Система дозволяє 
розширити 
місткість при зміні 
вимог 

 

Максимізація 
місткості 
Вища пропускна 
здатність, більше 
місця для 
зберігання 
порівняно з 
традиційними 
системами 

 

 



 

 

 

 

 

 
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЧІ 

Портфель продуктів StorFast складається з 
автоматизованих систем зберігання та видачі для 
високої щільності складського зберігання 
продукції і повного асортименту роботизованого 
палетування, розвантаження та обробки 
матеріалів.  
Це - рішення, які мають переваги по вартості та 
продуктивності над іншими традиційними 
складськими системами. 
Складпак розробить та інтегрує комплексне  
рішення для автоматизації для максимізації 
операційної економії складських процесів. 
 
 
 

 Оптимізація простору 
Завдяки модульній конструкції та високому 
рівню адаптивності, StorFast  дозволяє 
максимально оптимізувати простір для 
зберігання незалежно від планування та 
висоти будівлі складу.  
Результатом є ущільнення зон зберігання для 
нових складів і максимізація використання 
простору в межах існуючих будівель, 
зменшення необхідності переїзду або нового 
будівництва. 
 
 

 Спрощення обслуговування 
Системи StorFast виготовлені зі стандартних 
компонентів, що підвищує доступність 
запчастин, збільшує час безперебійної роботи 
та спрощує обслуговування. 
 
 

 Збільшення місткості 
У порівнянні з традиційними 
автоматизованими системами зберігання і 
стандартними стелажами, системи StorFast 
забезпечують значно більшу місткість при 
меншій площі. Поєднання модульної 
конструкції з іншими функціями, такими як 
для щільне розміщення піддонів і відсутність 
обмежень по висоті дозволяє повноцінно 
використовувати простір, забезпечувати 
максимальний результат як для простих, так і 
для складних конфігурацій складу. 
 

 Пропускна здатність 
StorFast працює з надзвичайно високою 
пропускною здатністю завдяки одночасному 
використанню кількох машин. При 
індивідуальному переміщенні шатла, 
споживання енергії значно нижче ніж в 
системі на основі кранів. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ 
 
StorFast забезпечує інтелектуальне рішення для управління логістикою шляхом інтеграції з управлінням 
замовленнями та системою управління складо. Система StorFast пропонує повністю настроюване логістичне 
рішення для підвищення пропускної здатності щоб задовольнити потреби клієнтів і оптимізувати операційні 
ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління замовленнями 
Приймає замовлення та ініціює 
процес виконання. 

Програмне забезпечення для 
зберігання та пошуку StorFast 
Визначає, які піддони потрібно 
отримати згідно алгоритму видачі і 
за потреби поповнює позиції 
великого обсягу. 

Управління складом 
Визначає, які піддони потрібні для 
виконання замовлення та визначає 
алгоритм видачі 

Виконання замовлення 
Підтверджує відвантаження 
продукції зі складу до системи 
сортування і комплектування згідно 
вимог до замовлення. 



 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ STORFAST 

 

  
  

ПРОХІДНИЙ ШАТЛ 

Прохідний шатл переміщує вантажі на 
піддонах центральним проходом на кожному 
рівні. Його основна функція – перевозити 
рядний шатл з піддоном чи без нього. 
Прохідний шатл завантажує піддони на 
буферні конвеєри або від них за допомогою 
ланцюгового конвеєра. 

  

 

РЯДНИЙ ШАТЛ 

Рядний шатл виконує транспортування піддонів із 
складських рядів кожного рівня. Шатли працюють 
від акумуляторів. Ряди складської системи 
перпендикулярні центральним проходам 
кожного рівня. Рядний шатл також оснащений 
контролерами ПЛК та бездротовим зв'язком. 
Коли рядний шатл закріплено всередині 
прохідного шатла (початкове положення), 
акумулятори постійно заряджаються для 
забезпечення надійної роботи. 

  

 

 

 

 

 

Технічні характеристики 

 Працює за технологією сервоприводу 
 Вантажопідйомність до 2000 кг  
 Модульна конструкція адаптована до палет різних розмірів 
 Повний привід для рядного шатла 
 Призначений для роботи в холоді та в умовах глибокого заморожування до 25°C 
 У шатлах для перевезення і підйому використовуються дві окремі осі 
 Онлайн-зв’язок між модулем управління та всіма шатлами 

 

 



 

 

 

 

 

 

Палетний ліфт 

Палетний ліфт забезпечує вертикальне транспортування палети в систему складу та з 
неї. Палети подаються або вилучаються з різних рівнів за вимогою. Для 
функціонування ліфта потрібні лише два двигуни. Противага, вбудована в систему, 
зменшує витрати енергії, необхідної для підйому та опускання і забезпечує 
безперебійну роботу. Переміщення, підйом і спуск піддонів виконується буферним 
конвеєром. 

 Максимальна вантажопідйомність: 2000 кг 
 Різні доступні швидкості та прискорення залежно від вимог системи 
 Дизайн без підземних компонентів, без необхідності в приямку 
 Спеціальний підсилений підйомний ремінь 

 

 

 

 

Буферний конвеєр 

Буферний конвеєр встановлюється на кожному рівні. Буферний конвеєр приймає 
піддони як з підйомника, так і з прохідного шатла і утримує їх для подальшого 
переміщення. Подвійна конструкція ланцюга буферного конвеєра забезпечує плавне 
транспортування піддона та дозволяє зменшити розриви між машинами. 

 Тиха робота 
 Регульована швидкість 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

ПРИНЦИП ДІЇ СИСТЕМИ STORFAST 

Система StorFast складається з розподіленої системи зберігання на напрямних, яка називається модулями. 
Кожен модуль зберігання має кілька рівнів і на кожному рівні є мережа центральних головних проходів з 
кількома рядами, розташованими з правого та лівого боку для зберігання піддонів. На головному проході 
кожного рівня модуля працює шатл, що перевозить супутній шатл, який відстиковується для переміщення по 
рядах. Прохідний шатл та рядний шатл - це повністю безпровідні електричні транспортні засоби для 
автоматичного переміщення на зберігання та вилучення палети. Доступ до рядка є гнучким, щоб забезпечити 
оптимізацію положення піддону та дозволити змінювати обсяг і пріоритети, наприклад для сезонних 
оновлень та нових надходжень продуктів. 

Прохідний шатл транспортує піддон до (або з) призначеного ряду, а потім з нього відстиковується рядний 
шатл, перевозячи піддон для зберігання (або отримання) з певної позиції рядка. Рух шатлів автоматично 
контролюється системним програмним забезпеченням з використанням технології програмованого 
логічного контролера (PLC), що підключається до головного контролера. Шатли обладнані  панелями 
керування з інтерфейсом (HMI). HMI дозволяє оператору перевірити поточний стан транспортних засобів, 
змінити параметри тощо. 
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