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Індивідуальні логістичні рішення на основі автономної універсальної 
платформи SBR-300 SM 

буксир 

візок-платформа робот-конвеєр 

® 



РОБОТ-ПОМiЧНИК (mini) 

НОВИНКА 

Індивідуальні рішення з автоматизації процесів 



® 
Пакетні рішення з автоматизації процесів 

Конструкторське бюро компанії Стандарт-ПАК розробило складської модуль Стандарт-Скрін, що забезпечує значну 
економію в процесах приймання / видачі вантажів у відділеннях ефективної служби доставки і логістичних операторів. 
У модуль інстальовано програмне забезпечення власної розробки scan-route. Практична ефективність робочого місця, 
оснащеного модулем + 60% 

Робочий модуль СС складається з контролера standart-screen, ПО scan-route, сканер штрих-коду, монітор. 
Алгоритм роботи прийом вантажу: 
- Сканування ТТН - отримання з монітора інформації в яку комірку покласти вантаж - сканування штрих-коду комірки. Вантаж 
присвоєно осередку. 
Алгоритм роботи видача вантажу: 
- Сканування ТТН - отримання з монітора інформації в якій комірці знаходиться вантаж - сканування штрих-коду комірки. Вантаж 
вилучено з осередку. 
Практична ефективність робочого місця, оснащеного модулем СС 
(В порівнянні з робочим місцем без модуля, тест на відділеннях оператора служби доставки) + 60%. У тесті аналізувалися 
показники: швидкість переміщення вантажу на відділенні, кількість помилок в  переміщенні вантажу, зручність користування 
модулем. 

Кошторис оснащення одного відділення 

Контролер standart-screen: 5000 грн 
ПО scan-route: 1000 грн 
Сканер штрих-коду: 1500 грн 
Монітор - 2500 грн. 
Разом: Робочий модуль СС - 10 000 грн. 
До кошторису включено: річне обслуговування ПО, разова 
закупівля та інсталяція компонентів (модуль, монітор, сканер). 
До кошторису не включене: ремонт та заміна таких компонентів: 
монітор, сканер. Гарантію на них надає виробник. 



® 
Пакетні рішення з автоматизації процесів 

Стелаж автоматичної видачі посилок 

характеристики 

Місткість 50 посилок 

час видачі 15 сек / 30 сек 

Габарити 1.2х1.2х1.6 м 

Розмір ячейки 200х200х200мм 

Матеріал виготовлення сталь, ДСП 

Місце видачи 5 шт / 1 шт 

комунікаційний порт TCP IP, com 

загрузка Ручна, двустороння 

Термін виготовлення 21-60 дн + інсталяція 

Комплектация 1  
- Стелаж  
- 5 роботів 
- комунікаційний пристрій 
- Зарядний пристрій 

Комплектация 2  

- Стелаж  
- 5 роботів  
       з серво-приводом 
- комунікаційний пристрій 
- Зарядний пристрій 

Комплектация 3  

- Стелаж  
- Ліфт 
- 1 робот  
- комунікаційний пристрій 
- Зарядний пристрій 

65 000 грн  

75 000 грн  

95 000 грн  

- Економія простору 
- Взаємодія з системою  
        видачі 
- Перенастройка алгоритму 
- Заміщення людини 
- Видача в заданому місці 



Сандарт-ПАК Центр. www.robosklad.com.ua, www.sbrobotics.ua,  www.standart-pak.com.ua 

Україна, 08131, Софіївська Борщагівка, Шалімова, 60/1    +38 (044) 451 53 02, (068) 322 77 95, (050) 330 16 11 

- Система платформ легко інтегрується в існуючі процеси 
- Може працювати за принципом 24/7 
- Збільшує швидкість переміщення вантажів 
- Не потребує участі персоналу в бізнес-процесах 

Автоматизація процесів замовника 


