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Om in het tijdperk van de rationalisering het tempo 
van de industriële vooruitgang bij te kunnen houden, 
leveren wij individuele concepten om uw materiaal-
stroom te optimaliseren.

Onze robuuste en procesveilige systemen zijn tot in 
het laatste detail geoptimaliseerd om in de harde 
dagelijkse gang van zaken binnen bedrijven te kun-
nen overtuigen. Door snelle materiaalwissel worden 
instel- en neventijden verkort en de machinelooptij-
den verhoogd. 

langgoedstelling 06

Voorzien van managementsoftware en transponder-
systeem ontstaat een intelligent opslag- en logistiek 
systeem met permanent overzicht van de magazijn-
voorraad en zijn positie.

De BÖCKELT TOWER  is modulair opgebouwd en 
groeit met uw eisen mee. Samen met sterke part-
ners worden de systemen indien nodig uitgebreid 
tot aan volledige automatisering aan toe. 
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DE cASSETTESTELLING
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Productfilm 

cASSETTESTELLING

“Door de BÖCKELT TOWER 
kunnen wij de arbeidstijd 

aanzienlijk effectiever benutten 
en goedkoper werken.”

Andreas schmitt, 
schmitt Metal processing

• individueel gepland
• massieve bouwwijze
• vergroting van de productiviteit 
• enorme opslagcapaciteit 
• permanent materiaaloverzicht  
• snelle materiaalwissel 
• vergroting van de bedrijfsveiligheid 
• reductie van materiaalbeschadigingen
• eenvoudige materiaaluitname uit de cassettes 
•  lage investeringskosten door gebruik van 

traditionele stapelvorkstrucks

Werking van de depalletiser

“DE MODULAIRE BOUWWIJZE 
MAAKT VOOR ONS EEN STAPSGE
WIJZE REORGANISATIE VAN HET 
TOTALE MAGAZIJN MOGELIJK.”

“AL BIJNA 10 JAAR GEBRUIKEN 
WIJ DAT SYSTEEM, 

ZONDER PROBLEMEN.”
Günter Hommel, 

Hommel Metal spinning

“Reeds aan het begin 
van de offertefase zijn 
voor ons overtuigende 
concepten opgesteld.”

Horst Heider, 
Mtt GmbH

“Met de Böckelt 
Tower konden wij de 

opslagcapaciteit op hetzelfde 
oppervlak VERVIERVOUDIGEN.”

ingolf kellner,
ilZ GmbH

Mario Marx, 
new laser sprl

Systeemcassettes Cassettewagens

De bediening van de stelling vindt plaats met een 
vorkheftruck. Hoge procesveiligheid is gegarandeerd, 
bij vergelijkenderwijs lage investeringskosten. 

Zelfdragende systeemcassettes worden ruimtebespa-
rend in de BÖCKELT TOWER  geplaatst en bovendien 
voor bedrijfsintern transport gebruikt. 

Voorzien van software en transpondersysteem wordt 
een dynamisch voorraadbeheer mogelijk gemaakt.

Productfilm 

DEPALLETISErEN
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DE LANGGOEDSTELLING

De langgoedstelling maakt een efficiënte opslag 
en beschikbaarstelling van staafvormig materiaal  
mogelijk. Verschillende basissystemen kunnen wor-
den gecombineerd met verschillende korven. 

Eenzijdig te bedienen

Tweezijdig te bedienen

optioneel met naar binnen draaibare deuren, 

een- of tweezijdig

• modulair opgebouwd
• een- of tweezijdig te bedienen
• grote capaciteit
• geringe benodigde vloeroppervlakte
• kraanbelading mogelijk
• soepel verschuifbare korven
• onder te verdelen
•  door stapelvorktruck bedienbare uitvoeringen verkrijgbaar

“ONZE LANGGOED STELLING 
IS AL MEER DAN 15 JAAR 

OUD EN WERKT NOG ALTIJD 
PROBLEEMLOOS.”

“WIJ EXPLOITEREN 8 LANG
GOEDSTELLINGEN. DE CONSTRUCTIE 
IS STEVIG EN SOEPEL LOPEND EN 

BIEDT VEEL CAPACITEIT.”
Dennis Janson, 

Voß stainless steel Distribution

Dirk wacker, 
HwM Mechanical engineering

Hoge korf met steekbout

Platte korf

Productfilm

LANGGOEDSTELLING
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WISSELTOrEN BINNEN EEN STELLINGrIj
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DE WISSELTOrEN

DE WISSELTOREN is een modulair opgebouwd op-
slagsysteem voor een efficiënte bevoorrading en 
beschikbaarstelling van metalen platen of ander 
materiaal. Een cassettestelling kan op de individueel 
uitgeruste ladenstelling worden geplaatst. 

Het uitnemen van losse plaatpanelen is door een 
aangebouwd kraanbaansysteem met hefinrichting 
mogelijk.

• directe opname van systeemcassettes 
• 3 ton draagvermogen
• aan beiden kanten in de wisseltoren inzetbaar

WISSELfRamE:

• zelfdragende constructie 
•  gebruik van systeemcassettes van verschillende 

afmeting
• beschikbaarstelling van materiaal houten pallets

LaSTDRagER VOOR WISSELfRamE:

• directe opname van plaatstaalpakketten
• belading door middel van kraanlussen
• geringe benodigde vloeroppervlakte in het systeem
• 3 ton draagvermogen
•  tot 20 compacte frames 

per systeem mogelijk

COmpaCT fRamE:

• materiaalwissel in een mum van tijd
• bediening aan voor- of achterkant
• soepel lopende laden
• verschillende laden te combineren
• kraanaanbouw op alle 4 hoeken
•  terugplaatsing van geproduceerde 

onderdelen mogelijk
• geringe benodigde vloeroppervlakte
• naar binnen draaibare deuren
•    optioneel tweezijdig deuren

“DE WISSELTOREN 
HEEFT MIJ IN VERGELIJKING 

MET PRODUCTEN VAN 
ANDERE FABRIKANTEN 
VOLLEDIG OVERTUIGT.”

thomas pieé,
pieé sheet Metal processing

“NADAT DE EERSTE WISSELTOREN 
HEEL GOED IS AANGENOMEN, HEBBEN 
WIJ IN EEN TWEEDE WISSELTOREN 
EN EXTRA CASSETTESTELLINGEN 

GEINVESTEERD.”
Alois spieles,

s&D sheet Metal technology

Bovenaanzicht met mogelijke 

kraanposities
Productfilm 

WISSELTOrEN
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SOFTWArE

• continu materiaaloverzicht in het gehele bedrijf
• verhoging van de performance
• ondersteuning bij de inkoop
• groot nut voor alle afdelingen
• first in first out
• opslag van keuringsrapport
• evaluatie van materiaalbewegingen
• ontzien van de hulpbronnen door restantenbeheer
• configureerbaar
• exportfunctie 
•  optionele terminal voor stapelvorktrucks 

met weeginrichting

• chaotisch voorraadbeheer
• optische weergave van gezochte materialen
•  lichtsignalen wijzen de cassette toe aan de doellocatie
• cassettepositie wordt automatisch herkend
• koppeling van alle systemen
• pick by light
• versnelde toegang
• voorkoming van toegangsfouten
• beschermd tegen beschadigingen

“DOOR DE MANAGEMENT SOFTWARE 
WETEN WIJ ALTIJD WAT DE HOEVEELHEID 
EN POSITIE IS VAN ONZE MATERIALEN IN 

HET GEHELE BEDRIJF.”
Matthias stickel,

stickel GmbH sheet Metal Forming

“DOOR DE LEDS OP DE 
STELLING WEET DE CHAUFFEUR 
VAN DE STAPELVORKTRUCK 

METEEN WELKE CASSETTE HIJ 
UIT DE STELLING MOET NEMEN.”

thomas seebold,
Metal construction Diekmann

“DE BÖCKELT TOWER VORMT VOOR 
ONS EEN UITSTEKEND ALTERNATIEF 

VOOR VOLLEDIG AUTOMATISCHE 
SYSTEMEN, DE INVESTERINGSKOS
TEN ZIJN BIJ VERGELIJKING GERING.”

Heiner Hofmann,
Hofmann GmbH

Productfilm 

SOFTWArETuTOrIAL
Productfilm 

SOFTWArE + TrANSPONDErSYSTEEM

TrANSPONDErSYSTEEM



•    made to match systems of different manufacturers
•    positioning at zero point of the machine
•    Swift swap of material

Loading systems remove sheet metal plates 
directly from the system cassette.
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“THE CUSTOMISED  
CHARGING EQUIPMENT  

SUPPLIED BY BÖCKELT HAS  
MADE A TREMENDOUS DIFFER

ENCE IN OUR OPERATION.”

AuTOMATION & LINK TO MAchINErY

rainer Backes,
puk-Group

“MET DE STAPELKRAAN 
KUNNEN WIJ UITNEMEN EN DIRECT 

BIJ DE MACHINE BESCHIKBAAR 
STELLEN.”

robert Mohn,
Mohn & partner

• grote flexibiliteit
• geen rijwegen vereist

STapELKRaaN

• flexibele lay-outplanning
• geen geleiderails
• bochtenritten mogelijk

auTOmaTISCH gELEIDE TRaNSpORT-
SySTEmEN (agV)

Het BÖCKELT TOWER  magazijnsysteem kan met 
traditionele vorkheftrucks worden bediend en met 
verschillende handlingssystemen worden gecombi-
neerd. In samenwerking met sterke partners worden 
concepten met verschillende automatiseringsgra-
den gerealiseerd.

“WE RECEIVED THE CASSETTES  
IN A FORM THAT OFFERS US  
THE OPTION TO CONNECT TO  
A PROCESSING MACHINE  NOW  

AND IN THE FUTURE.”
thomas seelig,

seelig & co

“WE HAVE BEEN OPERATING WITH 
A SUCCESSFUL LINK TO THE LASER 

SYSTEM INCLUDING LOADING SYSTEM 
FOR 8 YEARS AND COUNTING.”

udo kirrbach,
kirrbach GmbH

BEDIENINGScONcEPTEN

Productfilm 

AGV-cONcEPT

•    autonomous operation
•    Cassette can be removed
•    compatible with Böckelt cassette rack
•    made to match systems of different manufacturers

fully automatic material swap 
at the processing  machine
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BrANchE-OPLOSSINGEN

De toepassingsmogelijkheden van de 
BÖckelt tower  zijn vrijwel eindeloos.

uITTrEKSEL uIT DE rEFErENTIELIjST

wilt u de BÖckelt tower  live in actie zien?

wij noemen u referenties bij u in de buurt.

“MET DE BÖCKELT TOWER
KONDEN WIJ DE OPSLAGDICHTHEID 

VAN ONZE COIL  EN 
RINGMATERIALEN ENORM VERGROTEN.”

Adrian kutz,
köbo-Donghua

In de modulair opgebouwde BÖCKELT TOWER  kun-
nen naast platte goederen ook andere producten 
worden opgeslagen. De afmetingen van de stelling-
systemen alsmede van de cassettes worden afhan-
kelijk van de toepassing individueel gepland.

Door de variabele vakhoogte wordt de capaciteit 
van de stelling voor zware goederen zo efficiënt als 
mogelijk benut.

“WIJ WERKEN SINDS 2008 
SUCCESVOL MET HET SYSTEEM EN 

SLAAN DAARIN ONBEWERKT  
PLAATSTAAL, GESNEDEN PLATINES  

EN GEKANTE DELEN OP.”
Heiner Hofmann,

Hofmann GmbH 

...
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