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Ön is értékeli a hosszú távú kapcsolatokat?  
Mi nagyra tartjuk őket. Elismerjük az együtt-
működésben rejlő erőt és lendületet. Tisz-
tában vagyunk azzal, hogy cégünk sikeré-
nek pilléreit partneri kapcsolataink alkotják.  
Megbecsüljük üzlettársainkat és büszkék va-
gyunk a közös eredményekre. 

2012-ben kiemelt figyelmet fordítunk spanyol 
partnerünkre, a Mecalux Csoportra: raktáro-
zás technikai rendszereiket éppen 10 éve mu-
tattuk be először a magyar logisztikai piacon. 
Az eltelt évtized tapasztalatai azt bizonyítják, 
hogy jól döntöttünk. 

Cégünk kínálati palettáján előkelő helyet fog-
lalnak el a spanyol termékek - a Mecalux S. A. 
hazai képviselőjeként megrendelőink legma-
gasabb elvárásainak is megfelelünk.

Legyen szó hagyományos állványzatról vagy 
éppen a legmodernebb szoftver vezérelt rak-
tárrendszerről, minden esetben testresza-
bott, innovatív és hatékony megoldást nyúj-
tunk. 

Szakértelmünk az Ön rendelkezésére áll: 

Logi-Store Cégcsoport



Mecalux minőségi 
tanúsítványok4 5

A Mecalux S.A. raktártechnikai megoldásai a legmagasabb minőségi 
követelményeknek is megfelelnek.
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Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás

Beruházási költség

• Közvetlen hozzáférést biztosít minden egyes rakodólaphoz.
• Lehetővé teszi a raktártér teljes kihasználtságát.
• Bármilyen méretű és súlyú rakodólaphoz alkalmas.
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Alkotóelemek
Keretek
Hossztartók
Hossztartó biztosító szegek
Ikresítők
Fali kikötőelem
Lekötő csavarok
Hézagoló lemezek
Oszlopvédő
Sorvédelem
Keresztmerevítők
Felső összekötő
Mélységi összekötő

A MEGOLDÁS ELŐNYEI

Hagyományos
raklapos állványok
A közismert állványrendszer jó választás, ha 
különböző árucikkek raklapos tárolása a fel-
adat. 

A változó tömeg és magasság megköveteli a 
rugalmasan igazítható profilokat és kiegészí-
tőket -  segítségükkel  a tárolórendszereket 
egyedi igény szerint alakítjuk ki. Az állványzat 
kiosztását a villástargoncák tulajdonságai, a 
tárolandó rakodólapok és az épület méretei 
határozzák meg. Dupla mély elrendezésben 
telepítve a munkafolyosó mindkét oldalán két 
darab rakat helyezkedik el egymás mögött a 
tartógerendákon. Az állványrendszer komissi-
ózó polcokkal is kiegészíthető, mivel az áru 
kigyűjtése gyakran a folyosókon zajlik.

Konténer tartó sín
Polctartó elem
Pozdorja vagy rétegelt lemez polcelemek
Horganyzott polcelem
Acélrács polcelem
Hordótároló
Túltolásgátló
Leesésgátló hátfali rács
Rakatkiemelő mélységi összekötő
Terhelési adattábla
Sorjelző tábla

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Logisztikai Központ, Üllő
Hűtött-, mélyfagyasztott- és szárazáru raktár 65 000 rakatférőhellyel

LOGI-STORE REFERENCIA
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Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás

Beruházási költség
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Sínek

A MEGOLDÁS ELŐNYEI
• Közvetlen hozzáférést biztosít minden egyes rakodólaphoz.
• Hűtő- és mélyfagyasztó kamrák optimális rendszere.
• A tömbös tárolást megközelítő tároló kapacitás jellemzi. 
• A villamos hajtásrendszer igény szerint automatizálható. 

Raklapos gördülő  
állványok
A rendszer kiemelkedő tárolókapacitását spe-
ciális kialakításának köszönheti: az egysége-
ket vezető- és futósíneken elhelyezett gör-
dülő alvázakra építjük, ezért nincs szükség 
minden állvány között kiszolgáló folyosóra.  

A megnövelt helykihasználás mellett e lehe-
tőség hozzáférést biztosít az összes  raklap-
hoz. Az alvázakat elektromos motorok hajtják 
és általában PLC vezérlőegységek irányítják.  

Alkotóelemek
Vezető sín
Gördülő sín
Külső alvázelem
Központi alvázelem
Villanymotor 
Áthajtó tengely
Kábelcsatorna
Hosszanti rögzítő elem
Alsó raklap alátámasztás
Alváz keresztmerevítés

Biztonsági fotocellák
Vezérlőpanel
Motor takarólemez
Keret
Hossztartók
Függőleges keresztmerevítő rögzítőelemek
Függőleges keresztmerevítő 
Talplemez és talpcsavar
Ikresítő elem

BorsodChem Zrt. Kazincbarcikai Alapanyagraktár
Raklapos gördülő állványzat -22ºC-os fagyasztott környezetben, 2376 rakatférőhellyel

LOGI-STORE REFERENCIA
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Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás

Beruházási költség
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Alkotóelemek
Keret
Drive-In hossztartók
GP-4 sínvédelem
GP-4 sín
C-profil Drive-In sín
Talplemez
Felső keresztmerevítés
Hátsó keresztmerevítés
Bevezető sín 
Vezető sín
Hézagoló lemezek
Lekötő csavarok

A bejárható állványok egy speciális változatá-
hoz illeszthető az automata raklaptovábbító 
berendezés (Radio-Shuttle). A felhasználás 
hatékonyságát növelő megoldás a  targon-
cák helyett  végzi a be- és kitárolást. Az au-
tomata kocsiknak köszönhetően akár 30-40 
rakat mély állványzat is építhető, és mivel  
bármelyik szinthez szabad a hozzáférés, lé-

A MEGOLDÁS ELŐNYEI
• Ideális homogén, nagy raklapszámú termék (stock-keeping unit, azaz SKU) 

tárolásához.  
• Minimális számú kiszolgáló folyosót igényel.
• Egy állványcsatornában egy SKU tárolható.

Az állványrendszer elemeiből egy tartósínek-
kel ellátott belső állványcsatornát alakítunk 
ki a villástargoncák számára. A vezető sínek 
segítik a raklapmozgató berendezések  ma-
nőverezését, lecsökken az állványsérülések 
lehetősége.

Be- és átjárható
állványok  / Drive-In, Drive-Through

nyegesen többféle termék (SKU) tárolható a 
rendszerben.  A raklaptovábbítót az aktuális 
munkavégzés helyére teszi a targonca, te-
hát nem szükséges annyi kocsi beszerzése, 
ahány csatorna és szint van az állványrend-
szerben. Az automata raklaptovábbító akár 
az élelmiszeripari előírásoknak is megfelel.

Geodis Logisztikai Kft., Gyál
4670 rakatférőhelyes Drive-In rendszer

Automata raklaptovábbító

LOGI-STORE REFERENCIA
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Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás

Beruházási költség

A MEGOLDÁS ELŐNYEI
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Alkotóelemek
Tartószerkezet
Keret
Hossztartók
Hézagolólemezek
Lekötő csavarok

Görgős csatorna
Tartósínek
Görgők
Fékező dob
Fékező görgő
Raklap központosító
Fékező rámpa
Raklap megállító
Görgővédelem

• Tökéletes áruforgást biztosít, mindig a legrégebben betárolt áru kerül ki 
először (FIFO elv, azaz First In First Out).

• A külön ki- és betárolási folyosó meggátolja az árukeveredést.
• Átgördülő folyosónként egyféle termék tárolható, így az áru mennyisége jól 

látható.

A rendszer főként olyan raktárakban ked-
velt megoldás, ahol fontos a lejárati idő.  
Az állványzat enyhén lejtős görgős csatornái 
biztosítják az áru továbbítását, melyek sebes-
ségét a beépített fékező görgők szabályozzák.  
A görgős pálya legmagasabb pontján elhelye-
zett raklapokat a gravitáció juttatja el a csa-
torna másik felére, biztonságos, ellenőrzött 
sebességgel.

Gravitációs raklapos 
átgördülő állványzat
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A MEGOLDÁS ELŐNYEI

Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás

Beruházási költség

• Ideális közepes forgási sebességű termékekhez, melyekből termékenként  
két vagy több raklapnyi mennyiség van.

• A különleges tervezésnek köszönhetően a magassági helyveszteség  
minimális.

• Szintenként és pozíciónként különböző termékek tárolására alkalmas.
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Alkotóelemek
  1  Keret
  2  PB (Push-Back) első hossztartó
  3  PB köztes hossztartó
  4  PB hátsó hossztartó
  5  Gördülő sín
  6  Gördülő keret
  7  PB sínrögzítő
  8  PB biztonsági elem
  9  Csatorna telítettség jelző
10  Hézagoló lemezek
11  Csavarok

Ideális közepes forgási sebességű termékek-
hez, melyekből termékenként két vagy több 
raklapnyi mennyiség van. A feltöltő rendsze-
rű állványzat maximális mélysége 4 raklap – 
a tömbös tárolást lehetővé tévő kialakításra 
utal az angol elnevezés is. A raklapok tele-
szkópos sínrendszeren kerülnek a helyükre, 
a ki- és betárolás azonos oldalról történik.  
A síneket kis lejtéssel építjük. Szintenként az 
összes raklap ugyanazt a terméket tartalmaz-
za, melyek közül az utoljára betárolt termék 
kerül ki először. (LIFO elv, azaz Last In First 
Out System)

Push-Back raklapos 
állványrendszer
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A MEGOLDÁS ELŐNYEI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás

Beruházási költség

> Készülhet bármely állványból
> Készülhet bármely állványból
> Készülhet bármely állványból

• Az egyedi tervezés lehetővé teszi, hogy az állvány tartsa az épület szerkeze-
tét is. 

• Mivel nincs szükség külön épületszerkezeti elemekre, jobb a helykihasználás 
és alacsonyabb a beruházási költség. 

• A tárolórendszer magassága jóval nagyobb, mint az építőipari megoldásoknál. 

Alkotóelemek
Keret
Hossztartó
Talplemezek és lekötőcsavarok
Tető vázszerkezet
A felrakógép vezetősínjei
Tetőtartó sín 
Faltartó sín 
Tető
Szendvicspanel falszerkezet

A megoldás lényege, hogy az állványrendszer 
tartja az épület szerkezetét és a szendvicspa-
nel falszerkezetet, továbbá a felrakógépek, 
illetve a természeti hatások (szél, hó, föld-
rengés) terhelését is felveszi.  A szerkezet 
magasságának csupán a felrakógép méretei 
és a helyi építési előírások szabnak határt.  
A gigantikus raktárházak különböző mérték-
ben lehetnek automatizáltak, garantálva az 
optimális felhasználást.

Önhordó
raktárak
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Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás

Beruházási költség
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A MEGOLDÁS ELŐNYEI
• Szál- és rúdanyagok, faforgácslapok tárolását is lehetővé teszi, 

áttekinthető módon. 

Alkotóelemek
Oszlop
Karok
Talp 
Keresztmerevítés

A karos állványzat kifejezetten hosszú anya-
gok tárolására kifejlesztett rendszer. Az áll-
ványzat méreteit és teherbíró képességét a 
tervezés és az építés során a tárolandó áru 
jellemzői alapján határozzuk meg. A rendszer 
egy- és kétoldalas változatban egyaránt kivite-
lezhető, illetve mobil alvázakra is szerelhető. 

Karos
állványzat

> Nem meghatározható ennél a rendszernél
> Nem meghatározható ennél a rendszernél
> Nem meghatározható ennél a rendszernél
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Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás

Beruházási költség
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Könnyű és félnehéz állványzatok

A MEGOLDÁS ELŐNYEI
• Kiváló archiváló rendszer.
• Standard méretekhez igazítható, könnyű és közepes terhelésnek egyaránt 

megfelel.
• Egyszerűen szerelhető, gyorsan és könnyen bővíthető, átalakítható.

Alkotóelemek
Állvány keretek (5 különböző típus)
Polcelemek
Polctartó kapcsok
Keresztmerevítés
Ikresítő elem
Talplemez (2 típus)
Hátfalpanel
Lábléc
Függőleges elválasztó
Fiókdobozok
Ajtók
Dokumentum tároló függesztő keretek 

M3 polcos
állványzat 
Az M3 polcrendszer a legjobb megoldás 
könnyű és közepes tömegű áruk kézi ki-
szolgálású tárolására. A mobil alvázakra is 
telepíthető állványzatból gördülő irattári 
rendszer is alakítható. Igény szerint kisebb 
galériás polcrendszerek is tervezhetők belőle.  
(lásd Movibloc rendszer, 22. oldal)
 
A rugalmasan alakítható polcos állványrend-
szer számos kiegészítővel (ajtók, fiókok, 
függesztőmappás fiókok, fiókdobozok) bővít-
hető. Esztétikus kivitele miatt az állványzatot 
irodákba, üzleti eladóterekbe is ajánljuk.

LUK Savaria Kft., Szombathely
Alkatrész raktár

Két-Kör Kft., Pápa
Épületgépészeti szaküzlet berendezése

LOGI-STORE REFERENCIA

LOGI-STORE REFERENCIA
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Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás

Beruházási költség
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A MEGOLDÁS ELŐNYEI
• Rugalmasan alakítható méretei miatt számos felhasználási területen  

alkalmazható. 
• Nagy mennyiségű  anyag biztonságos tárolását teszi lehetővé.
• Kézi és elektromos meghajtással is rendelhető

Alkotóelemek
Gördülő alváz
Sínrendszer
Állványkeret
Keresztmerevítés
Polcelem
Polc elválasztó
Hajtásrendszer
Dokumentum tároló függesztő keretek

A gördülő alvázakra telepített állványzat kitű-
nő kézipolcos rendszer akár ipari, akár irodai 
környezetben. A széles elemválaszték lehető-
vé teszi, hogy a polcos gördülő állványzatot 
a rendelkezésre álló helyhez igazítsuk. Az ol-
dalfalaknak és a mechanikus zárnak köszön-
hetően a dokumentumok és egyéb anyagok 
tárolása biztonságossá válik.

Movibloc mobil
polcos állványzat 

Sanshin Hungary Kft., Nagykőrös
Alkatrészraktár Movibloc gördülő állványzatban 

LOGI-STORE REFERENCIA
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Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás

Beruházási költség
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A MEGOLDÁS ELŐNYEI
• Nehéz vagy terjedelmes anyagok tárolásához ideális választás.
• Az állítható rakodási szinteknek köszönhetően jól alkalmazkodik a különféle 

tárolandó anyagokhoz.

Alkotóelemek
Állványkeretek
Hossztartók
Biztosító szeg
Horganyzott polcelem 
Pozdorja vagy rétegelt lemez polc
Ikresítő elem
Polctartó elem
Hézagoló lemez
Talplemez 

M7 félnehéz  
állványzat 
A széles skálán tervezhető és építhető polcos 
állványzat magas, több szintes galériák kiala-
kítására alkalmas. Lehetővé teszi a legkülön-
bözőbb áruk és anyagok tárolását. 
A felhasználási területtől függően egyedi ki-
egészítőkkel (ruhaakasztó rudazat, fa vagy 
fém polcok, autógumi tároló adapterek) 
szereljük. Galériás kialakításnál az állvány-
hoz rögzített járószinteken keresztül érhető 
el a kívánt áru, magaspolcos elrendezésnél 
felrakógépekkel vagy komissiózó targoncák-
kal történik a kigyűjtés. 

> Kialakítástól függ 
> Kialakítástól függ
> Kialakítástól függ

BM Logisztikai Központ, Budapest
Háromszintes galériarendszer  

M7 félnehéz állványzatból

LOGI-STORE REFERENCIA
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Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás

Beruházási költség

A görgős tálcákon kialakított csatornák kar-
ton vagy műanyag dobozok automatikus to-
vábbítására alkalmasak. A pontos, átlátható 
munkavégzést támogatja a ki- és betárolási 
oldalak ergonómikus kialakítása. A kiszedési 
oldalon elhelyezett jelzőlámpáknak (Pick-to-
Light) köszönhetően a megrendelések ki-
gyűjtése gyorsabbá válik, a hibalehetőségek 
száma csökken. A rendszer a hagyományos 
polcoknál nagyobb tárolókapacitással rendel-
kezik.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

A MEGOLDÁS ELŐNYEI
• Tökéletes FIFO rendszer dobozokhoz és ládákhoz.
• Nagy sebességű komissiózást tesz lehetővé.
• Kiegészíthető Pick-to-Light rendszerrel.

Dobozos 
átgördülő rendszer

Alkotóelemek
Állványkeret
Hossztartó
Görgős pálya
Görgős tálca
Tálcatartó kapocs
Biztosító szeg
Hézagoló lemez
Talplemez
Fékező szakasz 
Görgős pálya pozicionáló elem

 

U-Shin Europe Kft., Kisbér
Gyártóüzem berendezése 

LOGI-STORE REFERENCIA
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Hozzáférhetőség
Tárolókapacitás

Beruházási költség

A MEGOLDÁS ELŐNYEI
• Ideális, gyors megoldás ott, ahol az “árut a felhasználóhoz” elvet kívánjuk 

megvalósítani.
• Percre kész készletkövetést biztosít.  
• 24 órás terhelhetőség és automatizált munkafolyamatok jellemzik.

Az automatizált raktárak nagy mennyiségű, 
többnyire egyforma méretű doboz raktározá-
sára alkalmasak. A dobozok automatikus be- 
és kitárolása egy vagy több munkaállomásról 
(P&D) történik: az árut görgős pálya továbbít-
ja a felrakógéphez, ami eljuttatja a megfelelő 
tárolóhelyre. Az állványzat szimpla és dupla 
mély dobozhelyekkel egyaránt építhető.

A rendszert tervezhetjük saját nyilvántartó 
szoftverrel, de kívánság szerint a már meg-
lévő nyilvántartási rendszerhez is illeszthető.

Dobozos
automata raktár

A raktár elemei
Az automata felrakógép és az állványzat 
A felrakógépek a Mecalux S.A. saját gyártmá-
nyú berendezései, akár csak a dobozos, illet-
ve a raklapos megoldásoknál. Az alul és felül 
is sínvezérelt szerkezet rendkívül gyors és 
pontos munkavégzésre, valamint nagy ma-
gasság áthidalására képes. Feladata a dobo-
zok ki és- betárolása az állványzatba, továb-
bá az áru elszállítása a P&D állomásra vezető 
szállítópályák átadási pontjához. 

P&D állomás (ki- és betároló munkahely)
A P&D állomás lehet az állványzat végén 
vagy az oldalán. Szükség esetén több ilyen 

munkahely is tartozhat a rendszerhez.  
Az állomásokat egymással és a felrakógéppel 
bonyolult görgős és hevederes szállítópálya-
rendszer köti össze.

Vezérlő rendszer 
Ez a számítógépes vezérlőszoftver hangolja 
össze a felrakógép, a szállítópályák és a P&D 
állomások munkáját, valamint biztosítja a 
kapcsolódást a raktárnyilvántartó (WMS) és a 
vállalatirányító (EDV) rendszerhez.
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Tárolókapacitás

Beruházási költség

A MEGOLDÁS ELŐNYEI
• Jelentősen csökkenti a hibalehetőségek számát. 
• Lehetővé teszi a megrendelők gyorsabb kiszolgálását.
• A minőséget maximálisan megtartó, mégis takarékos megoldás.

A raktározás során nem minden esetben van 
szükség egyedi tervezésre. Adott méretha-
tárokon belül gyorsabb anyagi megtérülést 
jelenthet egy olyan standard rendszer, ami 
egyszerűen tervezhető és kivitelezhető. 

Az IN A BOX kompakt automata raktárrend-
szerrel helyet és időt takaríthat meg, egyúttal 
pedig növelheti a raktározási hatékonyságot.

IN A BOX
kompakt dobozos  
automata raktár

1
2
3
4

Alkotóelemek
Állványzat
Kigyűjtő és betároló munkaállomás (P&D) 
Felrakógép
Számítógépes vezérlés 



32 33

Autom
atizált rendszerek Au

to
m

at
iz

ál
t r

en
ds

ze
re

k
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Beruházási költség

Az automata rendszerekben a hagyományos 
targoncákkal kiszolgáló raktárakhoz képest 
háromszor gyorsabb rakatkezelés érhető el. 
A 30 méternél is magasabbra tervezhető 
felrakógépek számára csak igen keskeny fo-
lyosókat alakítunk ki (alsó és felső sínmegve-
zetéssel), ami a rakatférőhelyek mennyiségét 
növeli. További helymegtakarítást jelent az 
igény szerinti  dupla mély rakat elrendezés.  
A rendszert saját nyilvántartó szoftverrel vagy a 
már meglévő rendszerhez illesztve tervezzük és 
építjük.  A Radio Shuttle (11. oldal) rendszerhez 
hasonló Satelite raklaptovábbító berendezéssel 
kombinálva egy felrakógép akár 10 vagy több 
rakat mély állványzatot is kiszolgálhat.

A MEGOLDÁS ELŐNYEI
• Megbízható és bármikor ellenőrizhető készletnyilvántartás.
• Maximális helykihasználás és folyamatos, 24 órás terhelhetőség.
• A szoftver vezérelt felrakógépek és a teljes mértékben automatizált raktár-

rendszer minimalizálja a hibalehetőségeket. 

Raklapos
automata raktár 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Alkotóelemek
Állványzat
Felrakógép
Raktáron kívülről érkező áru szállítópályája
Raklapméret ellenőrző egység 
Irányító iroda
Visszautasított áru szállítópályája
Betároló szállítópálya
Bementi pozicionáló (fordító)
Kimenti pozicionáló (fordító)
Összekötő szállítópálya
Raklaplift
Kiszállító és osztályozó szállítópálya
Továbbító pályák
Átmeneti tároló pályák
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A MEGOLDÁS ELŐNYEI
• Költségkímélő, gyors és egyszerű módja a területnövelésnek. 
• Lehetővé teszi a rendelkezésre álló belmagasság optimális kihasználását. 
• Könnyen módosítható és áttelepíthető rendszer.

A meglévő raktárépületek bővítésére nem 
minden esetben van lehetőség, a többszintes 
ipari galéria rendszerek kiépítésével azonban 
gyorsan megsokszorozható a raktár alapterü-
lete. 
Az így keletkezett többlet területen tároló áll-
ványok, irodák és termelő berendezések is 
helyet kaphatnak.

Galéria-rendszer

> Nem meghatározható ennél a rendszernél
> Nem meghatározható ennél a rendszernél
> Nem meghatározható ennél a rendszernél

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Alkotóelemek
Oszlopok
Főtartók
Segédtartók
Járófelület
Csatlakozó elemek
Talplemez 
Lekötő csavarok
Lépcső
Korlát
Raklap átadó



36

Cégcsoportunk a logisztika és a raktározás-technika területén teljes körű szol-
gáltatást nyújt, az egyedi igények felmérésétől a használatra kész rendszerek 
átadásáig.
Partnereink a világ vezető gyártói, termékeik minősége és cégünk szakértelme 
garantálja az általunk kivitelezett raktárrendszerek magas színvonalát. Együtt-
működésünk célja, hogy az Ön számára megtaláljuk a leggazdaságosabb táro-
lási megoldást. 

Vállalatunk 11 éve a Hänel Büro- und Lagersystem  kizárólagos képviselője Ma-
gyarországon. Az elmúlt évek során több száz páternosztert és liftes rendsze-
rű tároló automatát telepítettünk országszerte. Természetesen a berendezések 
karbantartása és szervizelése is a mi feladatunk.  

A Mecalux S.A. partnereként a logisztikai folyamatokhoz tökéletesen igazodó 
állványrendszereket tervezünk és kivitelezünk, az Ön igényeihez szabva.

Tárolástechnikai megoldásainkat a LISTA AG által gyártott prémium kategóriás 
műhely- és raktárberendezések teszik teljessé. A termékeket 10 év gyártói ga-
ranciával szállítjuk.

A LA-KA-PE képviselőjeként sokrétűen felhasználható, kiváló kidolgozottságú 
műanyag termékeket kínálunk, vezetőképes (ESD) kivitelben is.

Logi-Store
Tárolástechnika 
– a személyre szabott megoldás

RAKTÁRI 
AUTOMATÁK




