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Nice zautomatyzował centrum logistyczne DeliTire

Zainteresowany? Poproś o ofertę!
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Od 2017 roku trwa współpraca Nice z firmą ARTMAR. W ostatnim czasie Partner Handlowy
Nice – Frezmet z Częstochowy dokończył automatyzację centrum logistycznego
zlokalizowanego w miejscowości Wrzosowa, w województwie śląskim.
 
 
Centrum magazynowe wyposażone jest w 9 bram przemysłowych, które zostały
zautomatyzowane za pomocą różnych napędów Nice. W największych bramach
wykorzystano silniki z rodziny Sumo, a w mniejszych – niezwykle popularne w Polsce
siłowniki Soon. W starszych, najmniejszych bramach, których powierzchnia nie przekracza
10 metrów kwadratowych, wykorzystywane z powodzeniem są napędy z rodziny Spin. Do
zarządzania systemem bram stosuje się 9-kanałowe, jednokierunkowe piloty z rodziny Era
One – ON9E. 
 
 
Dzięki wykorzystaniu takiego nadajnika mamy możliwość sterowania w trybie krok po
kroku każdym urządzeniem z jednego miejsca. Automatyzacja bram za pomocą siłowników
Nice pozwala na skuteczną kontrolę dostępu do określonych pomieszczeń magazynowych
dla określonych grup pracowników. Wcześniejsza, manualna obsługa była uciążliwa dla
pracowników oraz wymagała stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Obecnie bramy
wielkopowierzchniowe wykorzystujące napędy z serii Sumo oraz Soon sprawdzają się
nawet przy intensywnym wykorzystaniu, zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

 
 
Współpraca Nice i ARTMAR trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Opony DeliTire wykorzystywane są w Polsce w turniejach z
serii Nice Cup oraz Nice Challenge. Zawodnicy otrzymują przed zawodami do dyspozycji jednakowe opony, dzięki czemu
od początku startują w wyrównanych warunkach sprzętowych. Sprzęt jest znakowany przed rozpoczęciem każdych
zawodów. Opony DeliTire były wykorzystywane w przeszłości także w turniejach żużlowych organizowanych przez Nice
na Wyspach Brytyjskich czy na terenie Łotwy.
 
 
PT Inustri Karet DELI została założona w Indonezji w 1956 roku. Produkcja opon rowerowych rozpoczęła się w latach
70-tych. Oprócz opon rowerowych firma produkuje opony motocyklowe, przemysłowe, rolnicze, do wózków dziecięcych
oraz samochodowe. Od 2010 roku wszystkie opony DeliTire produkowane są zgodnie z dyrektywą europejską 2005/69/
– PAH free – bez udziału węglowodorów poliaromatycznych (określonych jako substancje rakotwórcze). Obecnie
sprzedaż opon rowerowych DeliTire prowadzona jest do ponad 60 krajów na całym świecie. W opony DeliTire
zaopatrywani są najwięksi producenci rowerów i wózków dziecięcych m.in. KROSS,LE GRAND,GREEN
BIKE,NORTHEC,EMBASSY,TRANS ROWER, DARKOll ZASADA ROWERY, ROMSTOM,  ARTPOL, NEXXT, TAKO, ADAMEX,
ARO, RIKO, ADBOR.
 
 
#automatyka_bramowa, #napędy, #Pruszków
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Nice Polska Sp. z o.o.
05-800 Pruszków  

 
Parzniewska 2a 

 
tel.: 022 7594000 

 
tel.: 022 7594012 

 
Fax: 022 7594022 

 
e-mail: nice@nice.com.pl 

 
http://www.nice.pl 

 
https://www.facebook.com/NiceGroupPoland/  
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