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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣελίδαΠεριγραφή

02Γκάµα Προϊόντων

04Περιεχόµενα

05Εισαγωγή

08Εφαρµογή

10Menu & Διαµόρφωση

12VTM Series

14VTM432  Βασική Έκδοση

06Πλεονεκτήµατα

16VΤΜ432 Εξοπλισµός - Σχεδίαση - Διαστάσεις

18VTM864 Βασική  Έκδοση

20VΤΜ864 Εξοπλισµός - Σχεδίαση - Διαστάσεις

22VΤΜ1530 Βασική Έκδοση

#industry4.0 

24VΤΜ1530 Εξοπλισµός - Σχεδίαση - Διαστάσεις VTM 432 

VTM 864

VTM 1530

Ανεξάρτητα από το πώς διαχειρίζεστε 
σήµερα τις προµήθειες και τα αναλώσιµα 
της αποθήκης σας, τα έξυπνα συστήµατα 
διαχείρισης αναλώσιµων της VIMA™ 
έρχονται να αυτοµατοποιήσουν τις διαδι-
κασίες σας και να σας εξασφαλίσουν µια 
σειρά από σηµαντικά οφέλη.

Μικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις 
µε µικρές παραγωγικές µονάδες καθώς και 
βιοµηχανικές µονάδες µε συνεχόµενες 
παραγωγές σε Ελλάδα και Βαλκάνια 
υποστηρίζονται πλήρως από την VIMA µε 
πλήρη υπευθυνότητα.

Λόγω της µεγάλης ποικιλοµορφίας και της 
εµπειρίας στην υλοποίηση έργων πελατών, 
η VIMA διαθέτει εξαιρετική εµπειρία στον 
τοµέα της διαχείρισης εργαλείων. 

Με επίκεντρο την ευελιξία, την ευκολία 
χρήσης και την παροχή πληροφοριών στη 
διεύθυνση, σας παρουσιάζουµε τα τρία 
µοντέλα µε διαφορετικά διαµερίσµατα 
µεγέθους συρταριών: 432, 864, 1530 
θέσεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πρόληψη διακοπής παραγωγής.

Αυξηµένη ποικιλία εργαλείων.

Ανεπαρκής διαφάνεια αποθέµατος εργαλείων και θέσης 
αποθήκευσης αυτών.

Ευκολία επιλογής και λήψης εργαλείων.
Εξοικονόµηση χρόνου παραγγελιών και ανατροφοδότησης.

Το άµεσο κόστος εργαλείων αντικατοπτρίζει την κατανάλωση τους, 
ενώ το έµµεσο κόστος αυτών κρύβεται στη διαδικασία οργάνωσης και 
διαχείρισής τους. 

Ωστόσο, το έµµεσο κόστος είναι λιγότερο διαφανές και µετρήσιµο.

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΚΟΣΤΗ!

Για την παραγωγή σηµαίνει:

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟYΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ EΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤHΜΑΤΑ 
ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕIΩΝ ΤΗΣ VIMA.

Η ΕΤΑΙΡΕIΑ ΣΑΣ ΛΑΜΒAΝΕΙ OΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ 

αποθήκης σας 24/7.
Αναδιοργάνωση, έλεγχος και διαχείριση της ηλεκτρονικής

Διαφάνεια όλων των διαδικασιών χάρη στην εφαρµογή 
του λογισµικού διαχείρισης εργαλείων VTMS.

Αυτοµατοποιηµένα συστήµατα διανοµής εργαλείων.

Τυχόν δραστηριότητες για τη βελτιστοποίηση της 
οργάνωσης και των σχετικών δαπανών που πρέπει 
να εκτελούνται από υπεύθυνο προσωπικό, εκτός 
από το καθηµερινό πρόγραµµα εργασίας, συχνά 
παραµελούνται λόγω έλλειψης χρόνου. Εδώ 
αναλαµβάνει η VIMA µε τα εξελιγµένα συστήµατα 
διαχείρισης εργαλείων. 

#industry4.0 
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Αυτόµατη αναπλήρωση αποθεµάτων κάτω από το ελάχιστο
 επίπεδο.
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Τα έξυπνα συστήµατα διαχείρισης εργαλείων της VIMA έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Ελλήνων πελατών. Η µακροχρόνια εµπειρία µας στον τοµέα των 
εργαλείων, η τεχνογνωσία και ο επαγγελµατικός χειρισµός της ροής εργασίας, 
αποτελούν τη βέλτιστη βάση για µια αξιόπιστη συνεργασία µε εµάς. 

Online επικοινωνία  

Το VTMS επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων µέσω Intranet και 
Internet σε tablet, smartphone και υπολογιστή. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το σύγχρονο και πρακτικό λογισµικό διαχείρισης εργαλείων στην 
ελληνική γλώσσα είναι η αρχή της διαχείρισης της αποθήκης σας.

Πρόγραµµα χρήσης VTMS

Ενσωµάτωση 

Με την ενσωµάτωση του λογισµικού στην υπάρχουσα υποδοµή της 
εταιρείας σας, σας παρέχουµε υποστήριξη σε όλες τις σχετικές 
διαδικασίες διαχείρισης εργαλείων.  

Ταυτοποίηση  

Η σύνδεση γίνεται είτε µε κάρτα barcode είτε µε RFID.

Συστήµατα αποθήκευσης  

Τα πολλαπλά συστήµατα αποθήκευσης προσφέρουν λύσεις για 
διάφορους τοµείς εφαρµογών και επιπέδων ασφάλειας.

Το VTMS ενεργοποιεί τις παραγγελίες που σχετίζονται µε την 
παραγωγή και συντονίζει την παράδοσή τους. 

Αυτόµατη αναπλήρωση αποθεµάτων 

Το λογισµικό παρέχει τις δυνατότητες εφαρµογής
και ατοµικής ρύθµισης σε όλους τους τοµείς παραγωγής.

Όλα τα συστήµατα διαχείρισης εργαλείων της VIMA ελέγχονται από το φιλικό προς το 
χρήστη: VTMS, το οποίο επιτρέπει µια απλή, γρήγορη και εύχρηστη λειτουργία µέσω 
µιας ενσωµατωµένης οθόνης αφής.

Χάρη στον σχεδιασµό του, µπορούν να προσαρµοστούν µε ακρίβεια όλες οι πτυχές του 
κύκλου εργαλείων µε πλήρη διαφάνεια, από την παροχή και την αποθήκευση έως τη 
διάθεση.

Το λογισµικό επιτρέπει την ενεργοποίηση αυτόµατης παραγγελίας µε email στο τµήµα 
προµηθειών ή απευθείας στον προµηθευτή µε στόχο την εξοικονόµηση χρόνου 
ανατροφοδότησης.

Το λογισµικό τεκµηριώνει όλα τα σχετικά δεδοµένα κίνησης των αποθεµάτων, 
ενεργοποιεί προτάσεις παραγγελιών και επιτρέπει αξιολογήσεις µε διαφορετικά 
κριτήρια. Αυτή η περιεκτική και λεπτοµερής αναφορά προσφέρει στην εταιρεία σας 
πολλές δυνατότητες βελτιστοποίησης του κύκλου ροής εργαλείων.
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MENU & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Το λογισµικό σας δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης διαµόρφωσης τυπολογιών, 
κατηγοριών και υποκατηγοριών µε στόχο την ευκολία λήψης του κατάλληλου 
εργαλείου. Με βάση τις παραπάνω κατηγορίες, το menu του VTM 
διαµορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο απλοποιώντας τη διαδικασία εύρεσης 
κατάλληλου εργαλείου.

Tool Management 

Powered by VIMA

Πρόσβαση 24/7

στο VTMS

Απεικόνιση οργάνωσης για σαφή 
κατανοµή κόστους των εργαλείων 
που χρησιµοποιήθηκαν.

Δηµιουργία διαφόρων λιστών 
εργαλείων (Εργαλεία Τόρνου, 
Φρέζας)

24h ελεγχόµενη διαθεσιµότητα 
εργαλείων µέσω cloud σε smart-
phone/tablet/PC.

Aπλή και εύχρηστη πλοήγηση 
µενού.

Eλληνικό µενού πλοήγησης.

Δηµιουργία διαφόρων λιστών 
εφαρµογών βάσει υλικού (Βελτιω-
µένοι χάλυβες, Ανοξείδωτοι χάλυ-
βες κλπ.)

Mεµονωµένες λύσεις µπορούν να 
προγραµµατιστούν σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των πελατών.

Ειδοποίηση µε email προϊόντων 
που βρίσκονται κάτω από το ελά-
χιστο επίπεδο αποθέµατος. 

Εξάλειψη απωλειών, κλοπής και 
άσκοπης κατανάλωσης.

100% ιχνηλασία κατανάλωσης 
εργαλείων βάσει µηχανήµατος, 
χειριστή ή παραγγελίας.

Πρόληψη διακοπής παραγωγής.

Μείωση κόστους διαχείρισης απο-
θεµάτων.

Eνεργοποίηση αυτόµατης παραγ-
γελίας µε email στο τµήµα προµη-
θειών ή απευθείας στον προµη-
θευτή µε στόχο την εξοικονόµηση 
χρόνου ανατροφοδότησης.

Πλήρης κατανοµή κόστους εργα-
λείων µε προσωποποιηµένες ανα-
φορές.
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θεµάτων.

Eνεργοποίηση αυτόµατης παραγ-
γελίας µε email στο τµήµα προµη-
θειών ή απευθείας στον προµη-
θευτή µε στόχο την εξοικονόµηση 
χρόνου ανατροφοδότησης.

Πλήρης κατανοµή κόστους εργα-
λείων µε προσωποποιηµένες ανα-
φορές.

1110
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VTM SERIES
Ένας νέος τρόπος διαχείρισης 
και αποθήκευσης αναλωσίµων ”Τα πάντα στο σωστό µέρος”  

#industry4.0 

VTM 1530

VTM 432 

VTM 864



1312

VTM SERIES
Ένας νέος τρόπος διαχείρισης 
και αποθήκευσης αναλωσίµων ”Τα πάντα στο σωστό µέρος”  

#industry4.0 

VTM 1530

VTM 432 

VTM 864



24h ελεγχόµενη 

διαθεσιµότητα εργαλείων.

Μείωση του κόστους 

αποθήκευσης και διαχείρισης.

Μόνιµος έλεγχος 

κατανάλωσης εργαλείων.

Εξάλειψη απωλειών και 

κλοπής.

Πλήρης κατανοµή κόστους 

εργαλείων.

Πρόληψη διακοπής 

παραγωγής.

VTM 432

#

4.0 

industry

Βασική Έκδοση - Πολλές Εφαρµογές

Το VTM 432 είναι µια αυτόµατη συσκευή 

αποθήκευσης σύµφωνα µε τη βιοµηχανία 

4.0, η οποία σχεδιάστηκε µε πρωτεύοντα 

ρόλο τη διαχείριση, παράδοση και τη 

συλλογή αναλώσιµων µε τον καλύτερο 

και ευκολότερο τρόπο. Ρυθµίζεται 

ευέλικτα, παρέχοντας 12 ηλεκτρικά ανοι-

γόµενες πόρτες µε 432 διαµερίσµατα.

Mια ευέλικτη λύση αποθήκευσης για 

όλες τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου 

µηχανουργείου µε ηλεκτρικά ανοιγό-

µενες πόρτες στις οποίες µπορούν να 

ενσωµατωθούν διαχωριστικά για την 

αύξηση της ποσότητας των κωδικών/ 

εργαλείων. Είναι ιδανικό για την αποθή-

κευση διαφορετικών προϊόντων σε 

µικρές ποσότητες. Το VTM 432 µπορεί να 

συνδυαστεί µε όλους τους τύπους 

συστήµατος σε περίπτωση ανάγκης 

προέκτασης.

Η πρόσβαση στο σύστηµα αποθήκευσης 

γίνεται είτε µε barcode είτε µε RFID. Τα 

εργαλεία µπορούν να αποθηκευτούν και 

να χρησιµοποιηθούν βάσει διαφορε-

τικών επιπέδων ασφάλειας ενώ ένα 

ειδικό σύστηµα αναγνώρισης καθοδηγεί 

τους χρήστες άµεσα στο συρτάρι µε τα 

είδη για τα οποία έχουν εξουσιοδο-

τηµένη πρόσβαση.

Πλεονεκτήµατα:

1514



24h ελεγχόµενη 

διαθεσιµότητα εργαλείων.

Μείωση του κόστους 

αποθήκευσης και διαχείρισης.

Μόνιµος έλεγχος 

κατανάλωσης εργαλείων.

Εξάλειψη απωλειών και 

κλοπής.

Πλήρης κατανοµή κόστους 

εργαλείων.

Πρόληψη διακοπής 

παραγωγής.

VTM 432

#

4.0 

industry

Βασική Έκδοση - Πολλές Εφαρµογές

Το VTM 432 είναι µια αυτόµατη συσκευή 

αποθήκευσης σύµφωνα µε τη βιοµηχανία 

4.0, η οποία σχεδιάστηκε µε πρωτεύοντα 

ρόλο τη διαχείριση, παράδοση και τη 

συλλογή αναλώσιµων µε τον καλύτερο 

και ευκολότερο τρόπο. Ρυθµίζεται 

ευέλικτα, παρέχοντας 12 ηλεκτρικά ανοι-

γόµενες πόρτες µε 432 διαµερίσµατα.

Mια ευέλικτη λύση αποθήκευσης για 

όλες τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου 

µηχανουργείου µε ηλεκτρικά ανοιγό-

µενες πόρτες στις οποίες µπορούν να 

ενσωµατωθούν διαχωριστικά για την 

αύξηση της ποσότητας των κωδικών/ 

εργαλείων. Είναι ιδανικό για την αποθή-

κευση διαφορετικών προϊόντων σε 

µικρές ποσότητες. Το VTM 432 µπορεί να 

συνδυαστεί µε όλους τους τύπους 

συστήµατος σε περίπτωση ανάγκης 

προέκτασης.

Η πρόσβαση στο σύστηµα αποθήκευσης 

γίνεται είτε µε barcode είτε µε RFID. Τα 

εργαλεία µπορούν να αποθηκευτούν και 

να χρησιµοποιηθούν βάσει διαφορε-

τικών επιπέδων ασφάλειας ενώ ένα 

ειδικό σύστηµα αναγνώρισης καθοδηγεί 

τους χρήστες άµεσα στο συρτάρι µε τα 

είδη για τα οποία έχουν εξουσιοδο-

τηµένη πρόσβαση.

Πλεονεκτήµατα:

1514



Hλεκτρονικά κλειδωµένο σύστηµα αποθήκευσης σε άκαµπτη 
µεταλλική κατασκευή

Aριθµός θέσεων: 432

Οθόνη 19.5'' HD αφής

PC µε Windows, 64 bit

Data IN-OUT:  Σύνδεση µέσω cloud/internet

Είσοδος Χρήστη: Barcode & RFID

Ατοµικό ύψος θέσης/συρταριού και επιλογές διαµέρισης  (min. 
60x300x80 mm/ WxLxH)

Αριθµός ηλεκτρικά ανοιγόµενων πορτών: 12 

Scanner για την είσοδο των χρηστών

Σχεδίαση & Εξοπλισµός

VTM 432

Βάρος 340 kg

230 Volt

1350mm (1730mm µε οθόνη) x 870mm x 1010mm.

Διαστάσεις και Χαρακτηριστικά

#industry4.0 
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Hλεκτρονικά κλειδωµένο σύστηµα αποθήκευσης σε άκαµπτη 
µεταλλική κατασκευή

Aριθµός θέσεων: 432

Οθόνη 19.5'' HD αφής

PC µε Windows, 64 bit

Data IN-OUT:  Σύνδεση µέσω cloud/internet

Είσοδος Χρήστη: Barcode & RFID

Ατοµικό ύψος θέσης/συρταριού και επιλογές διαµέρισης  (min. 
60x300x80 mm/ WxLxH)

Αριθµός ηλεκτρικά ανοιγόµενων πορτών: 12 

Scanner για την είσοδο των χρηστών

Σχεδίαση & Εξοπλισµός

VTM 432

Βάρος 340 kg

230 Volt

1350mm (1730mm µε οθόνη) x 870mm x 1010mm.

Διαστάσεις και Χαρακτηριστικά

#industry4.0 
1716

1
3
5
0
 m

m 1
7
3
0
 m

m

870 mm
10

10
 m

m



1918

#

4.0 

industry

EVO έκδοση - 100% Έλεγχος Διανοµής

Το VTM 864 είναι µια αυτόµατη συσκευή 

διανοµής σύµφωνα µε τη βιοµηχανία 4.0, 

η οποία σχεδιάστηκε µε πρωτεύοντα 

ρόλο τη διαχείριση, παράδοση και τη 

συλλογή αναλώσιµων µε τον καλύτερο 

και ευκολότερο τρόπο. Ρυθµίζεται 

ευέλικτα, παρέχοντας 12 ηλεκτρικά 

ανοιγόµενες πόρτες και έως 864 

διαµερίσµατα διαφορετικού µεγέθους.

Mια ευέλικτη λύση αποθήκευσης για τις 

απαιτήσεις µιας σύγχρονης παρα-

γωγικής µονάδας µε µεγάλο κύκλο 

εργασιών. Οι ηλεκτρικά ανοιγόµενες 

πόρτες ανοίγουν σταδιακά (2 φάσεις) 

παρέχοντας πρόσβαση σε θέσεις στις 

οποίες µπορούν να ενσωµατωθούν 

διαχωριστικά για την αύξηση της γκάµας 

των κωδικών/εργαλείων. Είναι ιδανικό 

για την αποθήκευση διαφορετικών 

προϊόντων σε µικρές ποσότητες. 

Η πρόσβαση στο σύστηµα αποθήκευσης 

γίνεται είτε µε barcode είτε µε RFID. 

Ανάλογα µε τον τύπο συστήµατος, τα 

εργαλεία µπορούν να αποθηκευτούν και 

να χρησιµοποιηθούν βάσει διαφο-

ρετικών επιπέδων ασφάλειας. (π.χ admin 

µε πλήρη εξουσιοδότηση στο σύστηµα ή 

απλός χρήστης).

VTM 864

Πλεονεκτήµατα:

24h ελεγχόµενη 

διαθεσιµότητα εργαλείων.

Πρόληψη διακοπής 

παραγωγής.

Μείωση του κόστους 

αποθήκευσης και διαχείρισης.

Εξάλειψη απωλειών και 

κλοπής.

Πλήρης κατανοµή κόστους 

εργαλείων.

Μόνιµος έλεγχος 

κατανάλωσης εργαλείων.
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#

4.0 

industry

EVO έκδοση - 100% Έλεγχος Διανοµής

Το VTM 864 είναι µια αυτόµατη συσκευή 

διανοµής σύµφωνα µε τη βιοµηχανία 4.0, 

η οποία σχεδιάστηκε µε πρωτεύοντα 

ρόλο τη διαχείριση, παράδοση και τη 

συλλογή αναλώσιµων µε τον καλύτερο 

και ευκολότερο τρόπο. Ρυθµίζεται 

ευέλικτα, παρέχοντας 12 ηλεκτρικά 

ανοιγόµενες πόρτες και έως 864 

διαµερίσµατα διαφορετικού µεγέθους.

Mια ευέλικτη λύση αποθήκευσης για τις 

απαιτήσεις µιας σύγχρονης παρα-

γωγικής µονάδας µε µεγάλο κύκλο 

εργασιών. Οι ηλεκτρικά ανοιγόµενες 

πόρτες ανοίγουν σταδιακά (2 φάσεις) 

παρέχοντας πρόσβαση σε θέσεις στις 

οποίες µπορούν να ενσωµατωθούν 

διαχωριστικά για την αύξηση της γκάµας 

των κωδικών/εργαλείων. Είναι ιδανικό 

για την αποθήκευση διαφορετικών 

προϊόντων σε µικρές ποσότητες. 

Η πρόσβαση στο σύστηµα αποθήκευσης 

γίνεται είτε µε barcode είτε µε RFID. 

Ανάλογα µε τον τύπο συστήµατος, τα 

εργαλεία µπορούν να αποθηκευτούν και 

να χρησιµοποιηθούν βάσει διαφο-

ρετικών επιπέδων ασφάλειας. (π.χ admin 

µε πλήρη εξουσιοδότηση στο σύστηµα ή 

απλός χρήστης).

VTM 864

Πλεονεκτήµατα:

24h ελεγχόµενη 

διαθεσιµότητα εργαλείων.

Πρόληψη διακοπής 

παραγωγής.

Μείωση του κόστους 

αποθήκευσης και διαχείρισης.

Εξάλειψη απωλειών και 

κλοπής.

Πλήρης κατανοµή κόστους 

εργαλείων.

Μόνιµος έλεγχος 

κατανάλωσης εργαλείων.



Hλεκτρονικά κλειδωµένο σύστηµα αποθήκευσης σε άκαµπτη 
µεταλλική κατασκευή

Ατοµικό ύψος θέσης/συρταριού και επιλογές διαµέρισης:         
· 432 θέσεις (80x300x80mm/ WxLxH) 

Οθόνη 19.5'' HD αφής

Scanner για την είσοδο των χρηστών

Αριθµός ηλεκτρικά ανοιγόµενων πορτών: 12 

Data IN-OUT:  Σύνδεση µέσω cloud/internet

Maximum Βάρος: 10kg ανά θέση

· 864 θέσεις (40x300x80 mm/ WxLxH)

PC µε Windows, 64 bit

Είσοδος Χρήστη: Barcode & RFID

Μaximum Βάρος κατώτατης σειράς : 150kg 

Σχεδίαση & Εξοπλισµός

VTM 864

Διαστάσεις και Χαρακτηριστικά

1810 mm  x 1110 mm x 1110mm

Βάρος: 650 kg

230volt
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Hλεκτρονικά κλειδωµένο σύστηµα αποθήκευσης σε άκαµπτη 
µεταλλική κατασκευή

Ατοµικό ύψος θέσης/συρταριού και επιλογές διαµέρισης:         
· 432 θέσεις (80x300x80mm/ WxLxH) 

Οθόνη 19.5'' HD αφής

Scanner για την είσοδο των χρηστών

Αριθµός ηλεκτρικά ανοιγόµενων πορτών: 12 

Data IN-OUT:  Σύνδεση µέσω cloud/internet

Maximum Βάρος: 10kg ανά θέση

· 864 θέσεις (40x300x80 mm/ WxLxH)

PC µε Windows, 64 bit

Είσοδος Χρήστη: Barcode & RFID

Μaximum Βάρος κατώτατης σειράς : 150kg 

Σχεδίαση & Εξοπλισµός

VTM 864

Διαστάσεις και Χαρακτηριστικά

1810 mm  x 1110 mm x 1110mm

Βάρος: 650 kg

230volt

#industry4.0 
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#

4.0 

industry

ROTO έκδοση - 100% Έλεγχος Διανοµής

24h ελεγχόµενη 

διαθεσιµότητα εργαλείων.

Πρόληψη διακοπής 

παραγωγής.

Μείωση του κόστους 

αποθήκευσης και διαχείρισης.

Πλήρης κατανοµή κόστους 

εργαλείων.

Μόνιµος έλεγχος 

κατανάλωσης εργαλείων.

Εξάλειψη απωλειών και 

κλοπής.

VTM 1530

Το VTM 1530 είναι η ιδανική λύση για 

την αποθήκευση µεγάλων ποσοτήτων 

εργαλείων  και για µαζικές παραγωγές 

µε µεγάλη κατανάλωση αναλώσιµων. 

Σχεδιάστηκε µε επίκεντρο την ευελιξία, 

την ευκολία χρήσης και την παροχή 

πληροφορίας προς τη Διοίκηση σε 

πραγµατικό χρόνο. Ρυθµίζεται ευέλικτα, 

παρέχοντας 17 ηλεκτρικά ανοιγόµενες 

πόρτες και έως 1530 διαµερίσµατα 

διαφορετικού µεγέθους. Το ενσωµα-

τωµένο λογισµικό επιτρέπει τον συνεχή 

έλεγχο ποσότητας των αποθεµάτων και 

ευρύτερων υλικών κατανάλωσης 

προλαµβάνοντας την διακοπή της 

παραγωγής.

Η πρόσβαση στο σύστηµα αποθήκευσης 

γίνεται είτε µε barcode είτε µε RFID. 

Mια ευέλικτη λύση αποθήκευσης για τις 

απαιτήσεις µιας σύγχρονης παραγωγικής 

µονάδας µε µεγάλο κύκλο εργασιών. Οι 

ηλεκτρικά ανοιγόµενες πόρτες ανοίγουν 

σταδιακά παρέχοντας πρόσβαση σε 

θέσε ις  στ ις  οπο ίες  µπορούν  να 

ενσωµατωθούν διαχωριστικά για την 

αύξηση της γκάµας των κωδικών/ 

εργαλείων. Είναι ιδανικό για την αποθή-

κευση διαφορετικών προϊόντων σε 

µεγάλες ποσότητες. 

Πλεονεκτήµατα:

Ανάλογα µε τον τύπο συστήµατος, τα 

εργαλεία µπορούν να αποθηκευτούν και 

να χρησιµοποιηθούν βάσει διαφορε-

τικών επιπέδων ασφάλειας. (π.χ admin 

µε πλήρη εξουσιοδότηση στο σύστηµα ή 

απλός χρήστης).
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#

4.0 

industry

ROTO έκδοση - 100% Έλεγχος Διανοµής

24h ελεγχόµενη 

διαθεσιµότητα εργαλείων.

Πρόληψη διακοπής 

παραγωγής.

Μείωση του κόστους 

αποθήκευσης και διαχείρισης.

Πλήρης κατανοµή κόστους 

εργαλείων.

Μόνιµος έλεγχος 

κατανάλωσης εργαλείων.

Εξάλειψη απωλειών και 

κλοπής.

VTM 1530

Το VTM 1530 είναι η ιδανική λύση για 

την αποθήκευση µεγάλων ποσοτήτων 

εργαλείων  και για µαζικές παραγωγές 

µε µεγάλη κατανάλωση αναλώσιµων. 

Σχεδιάστηκε µε επίκεντρο την ευελιξία, 

την ευκολία χρήσης και την παροχή 

πληροφορίας προς τη Διοίκηση σε 

πραγµατικό χρόνο. Ρυθµίζεται ευέλικτα, 

παρέχοντας 17 ηλεκτρικά ανοιγόµενες 

πόρτες και έως 1530 διαµερίσµατα 

διαφορετικού µεγέθους. Το ενσωµα-

τωµένο λογισµικό επιτρέπει τον συνεχή 

έλεγχο ποσότητας των αποθεµάτων και 

ευρύτερων υλικών κατανάλωσης 

προλαµβάνοντας την διακοπή της 

παραγωγής.

Η πρόσβαση στο σύστηµα αποθήκευσης 

γίνεται είτε µε barcode είτε µε RFID. 

Mια ευέλικτη λύση αποθήκευσης για τις 

απαιτήσεις µιας σύγχρονης παραγωγικής 

µονάδας µε µεγάλο κύκλο εργασιών. Οι 

ηλεκτρικά ανοιγόµενες πόρτες ανοίγουν 

σταδιακά παρέχοντας πρόσβαση σε 

θέσε ις  στ ις  οπο ίες  µπορούν  να 

ενσωµατωθούν διαχωριστικά για την 

αύξηση της γκάµας των κωδικών/ 

εργαλείων. Είναι ιδανικό για την αποθή-

κευση διαφορετικών προϊόντων σε 

µεγάλες ποσότητες. 

Πλεονεκτήµατα:

Ανάλογα µε τον τύπο συστήµατος, τα 

εργαλεία µπορούν να αποθηκευτούν και 

να χρησιµοποιηθούν βάσει διαφορε-

τικών επιπέδων ασφάλειας. (π.χ admin 

µε πλήρη εξουσιοδότηση στο σύστηµα ή 

απλός χρήστης).



Ατοµικό ύψος θέσης/συρταριού και επιλογές διαµέρισης:      
· 510 θέσεις (120x300x80mm/ WxLxH) 

Είσοδος Χρήστη: Barcode & RFID

· 1530 θέσεις (40x300x80 mm/ WxLxH)

Maximum Βάρος: 15kg ανά θέση

Μaximum Βάρος κατώτατης σειράς : 180kg 

Scanner για την είσοδο των χρηστών

Οθόνη 19.5'' HD αφής

Data IN-OUT:  Σύνδεση µέσω cloud/internet

· 1020 θέσεις (60x300x80 mm/ WxLxH)

PC µε Windows, 64 bit

Hλεκτρονικά κλειδωµένο σύστηµα αποθήκευσης σε άκαµπτη 
µεταλλική κατασκευή

Αριθµός ηλεκτρικά ανοιγόµενων πορτών: 17 

Σχεδίαση & Εξοπλισµός

VTM 1530

Διαστάσεις και Χαρακτηριστικά

2000 mm  x 1300 mm x 1325mm

Βάρος: 900 kg

230volt

#industry4.0 

1300 mm1325 mm

2
0
0
0
 m

m

2524



Ατοµικό ύψος θέσης/συρταριού και επιλογές διαµέρισης:      
· 510 θέσεις (120x300x80mm/ WxLxH) 

Είσοδος Χρήστη: Barcode & RFID

· 1530 θέσεις (40x300x80 mm/ WxLxH)

Maximum Βάρος: 15kg ανά θέση

Μaximum Βάρος κατώτατης σειράς : 180kg 

Scanner για την είσοδο των χρηστών

Οθόνη 19.5'' HD αφής

Data IN-OUT:  Σύνδεση µέσω cloud/internet

· 1020 θέσεις (60x300x80 mm/ WxLxH)

PC µε Windows, 64 bit

Hλεκτρονικά κλειδωµένο σύστηµα αποθήκευσης σε άκαµπτη 
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Η διαδροµή µας µέσα στο χρόνο!

Η ιστορία της ΒΙΜΑ ξεκινά 3 γενιές πριν όταν το 1923 οι 

ΑΦΟΙ ΜΑΖΛΟΥΜΙΑΝ ιδρύουν στη Θεσσαλονίκη το πρώτο 

µηχανουργείο στην οδό Βατικιώτου 1 στο κέντρο της πόλης. 

Με τα µέσα της εποχής εκείνης κατορθώνουν να 

υποστηρίξουν πλήρως τις βιοτεχνίες και οικοτεχνίες της 

Θεσσαλονίκης αλλά και της Βορείου Ελλάδος.

Τα χρόνια περνούν, τελειώνει ο Β’ Παγκόσµιος πόλεµος και 

ο απόγονος Βαρτάν Μαζλουµιάν µεγαλωµένος µέσα σε µία 

οικογένεια που ειδικεύεται στην µηχανουργική τέχνη 

αποφασίζει να ασχοληθεί µε την εµπορία σιδηρικών και 

οικοδοµικών ειδών.  Έτσι ιδρύει την ΒΙΜΑ το 1956 µε έδρα 

τη Θεσσαλονίκη στην οδό Οδυσσέως 1-3 στο κέντρο του 

επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος εκείνης της εποχής.

Τολµά το πρώτο ταξίδι στην µακρινή Ιαπωνία και παίρνει 

της πρώτες αντιπροσωπείες του είδους. Τα καινούργια είδη 

κάνουν πάταγο στην κατεργασία του µετάλλου που ως τότε 

γίνονταν µε τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Ταυτόχρονα 

µεριµνεί για την σωστή παρουσία της νέας τεχνολογίας µε 

επιδείξεις από µηχανολόγους σε εργοστάσια και βιοτεχνίες.

Η εταιρία χρόνο µε το χρόνο µεγαλώνει, εγκαθίσταται σε 

καινούργιες εγκαταστάσεις, στη Μοναστηρίου 151, επε-

κτείνει τις δραστηριότητές της σε όλη τη Βόρειο και Κεντρική 

Ελλάδα αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της σε µία εποχή 

που η χώρα εκβιοµηχανοποιείται και αναπτύσσεται 

οικονοµικά.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο Βαρτάν Μαζλουµιάν 

που συνεχώς ταξιδεύει στην Ευρώπη αντιλαµβάνεται ότι το 

µέλλον ανήκει στην βιοµηχανία κατεργασίας µετάλλου, 

βλέποντας ταυτόχρονα την ίδρυση σηµαντ ικών 

βιοµηχανικών µονάδων σε όλη τη χώρα. Παίρνει, λοιπόν τη 

µεγάλη απόφαση να στρέψει το ενδιαφέρον της εταιρίας του 

στη διάθεση κοπτικών εργαλείων, οργάνων µέτρησης 

ακριβείας και µηχανηµάτων κατεργασίας µετάλλων.

Η ΒΙΜΑ µεγαλώνει, θεωρείται από πολλούς η πρωτοπόρος 

εταιρία στον χώρο, όταν µε την ενίσχυση της από τους Υιούς 

του ιδρυτή, Ιωακείµ και Χορέν Μαζλουµιάν ξεδιπλώνει το 

φτερά της σε νέους ορίζοντες.

Το 2016, µε τη συµπλήρωση 60 χρόνων παρουσίας στην 

Ελλάδα, η εταιρεία συνεχίζει τις επενδυτικές της κινήσεις και 

την αναβάθµιση των σηµείων πώλησης όταν η 3η γενιά, Υιοί 

του Ιωακείµ Μαζλουµιάν, Βαρτάν Μαζλουµιάν και Γιώργος 

Μαζλουµιάν εισέρχονται δυναµικά στον χώρο επεκτείνοντας 

τις αγορές εκτός των συνόρων. Η εταιρεία παίρνει πλέον 

σαφές προβάδισµα έναντι των ανταγωνιστών της 

διατηρώντας σε πρώτη θέση την άριστη εξυπηρέτηση των 

πελατών της καθώς οι ολοκληρωµένες υπηρεσίες, η καινο-

τοµία και η τεχνολογία έχουν γίνει συνώνυµο της ΒΙΜΑ.  

Το 1999 εγκαινιάζονται οι νέες µεγάλες εγκαταστάσεις της 

ΒΙΜΑ στην βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης 

όπου µέσα σε 1600τ.µ. παρουσιάζεται η πιο σύγχρονη 

τεχνολογία CNC µηχανών, συµβατικών µηχανών, κοπτικών 

ειδών, οργάνων µέτρησης και µετρολογίας.

Η εποχή της ηλεκτρονικής εισβάλει δυναµικά στον κλάδο 

της µεταποίησης του µετάλλου. Τα πρώτα CNC (Ηλεκτρονικά 

Μηχανήµατα) Τόρνοι - Φρέζες έρχονται στην Ελλάδα. Η 

ΒΙΜΑ σεβόµενη τις αρχές του ιδρυτή της - εισαγωγή και 

εµπορία µόνο της κορυφαίας ποιότητας - διαθέτει στην 

αγορά πρώτα τα µηχανήµατα της εταιρίας VICTOR 

TAICHUNG από την Ταιβάν και κατόπιν αναλαµβάνει την 

διάθεση και την τεχνική υποστήριξη για Ελλάδα και Κύπρο 

της µεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρίας στον κόσµο CNC 

µηχανηµάτων της Ιαπωνικής ΥΑΜΑΖΑΚΙ ΜΑΖΑΚ.

Η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται σε ένα απλό µα πολύ 

σηµαντικό συνδυασµό: Προσφέρει ολοκληρωµένες 

λύσεις στον πελάτη.

Έχει το “KNOW HOW” στην κατασκευή εξαρτηµάτων και 

όχι µόνο, ξεκινώντας από την διάθεση των κατάλληλων 

µηχανών, κοπτικών εργαλείων και τεχνικής υποστήριξης 

µέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος, γεγονός που 

µόνο η ΒΙΜΑ προσφέρει σε αυτόν τον χώρο.

Η ΒΙΜΑ δηµιουργεί νέα κέντρα πωλήσεων στο Βόλο 

(1992) στην Αθήνα (2003) ενώ στο δίκτυο πελατών της 

ανήκουν πολλές εταιρίες στην Κύπρο και τις Βαλκανικές 

χώρες.

Σημειώσεις
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