
Phương tiện vận tải – Media Transport MK 
Nó nên đi đâu? 

           
 
 
Lợi ích cho bạn đọc: 

. Hoạt động dưới 58db để bạn đọc không bị 
lúng túng. 

. Cải tiến trở lại và phân loại luồng công việc. 
Lưu thông nhanh chóng của các khoang và 
phương tiện truyền thông khác. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lợi ích cho thư viện: 

. Hệ thống vận chuyển tài liệu được thiết kế 
đặc biệt rất phù hợp với sàn xây dựng của 
thư viện, yêu cầu với không gian hẹp sau đó 
băng tải giảm tiêu chuẩn và các đường cong. 

. Đời sống dài, các thành phần ít phải bảo trì. 

. Tính tương thích cao cho phép tích hợp vào 
trong hệ thống một cách linh hoạt. 

. Khi được sử dụng với các trạm trả sách, tự 
động trả sách đầy đủ và phân loại, cải tiến 
luồng công việc trở lại. 

. Những thành phần được minh chứng đảm 
bảo luồng công việc hiệu quả và đáng tin cậy 
cho thư viện. 

. Mức độ sử dụng phương tiện nâng hạ. 

. Những đối tượng được di chuyển tự động từ 
tầng tới tầng. 

. Kệ di chuyển trong một đường vòng lặp liên 
tục, di chuyển tài liệu hiệu quả giữa các tầng. 

Chi tiết kỹ thuật: 

Kích thước của phương tiện nâng hạ: 

L 640 x W 1.500/1.700 mm 

Modular Anodized aluminum framework with Lexan guarding. 

Mô đun khung nhôm với  Lexan bảo vệ. 

Tùy chỉnh thiết kế để đáp ứng các thông số kỹ thuật của thư viện. 

Sức chứa: tới 2000 đối tượng/ giờ. 

Theo chiều thẳng đứng: tới 1500 đối tượng/ giờ. 
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