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2. INFRASTRUKTURA
Naše delo na področju javne infrastrukture je specializirano predvsem na elektro avtomatizacijo
žičniških naprav kot so sedežnice in vlečnice za prevoz oseb. Ukvarjamo se tudi z logistično
dejavnostjo ter ponujamo celo vrsto komunikacijskih rešitev.

2.1 LOGISTIKA
Na področju logistike imamo reference iz poštnih logističnih centrov, kjer se prevzeti paketi
transportirajo s transportnimi trakovi in nato usmerijo na ustrezne drče. Iz posameznih drč nato
poštna služba usmerjene pakete odpelje na naslovljene pošte. Pri usmerjanju paketov je zelo
pomembno, da je delovanje celotnega krmilnega sistema hitro, enostavno in zanesljivo. Branje
črtnih kod, ki so natisnjene na paketih, je lahko z avtomatskimi bralniki črtnih kod, z ročnimi
bralniki črtnih kod ali pa z ročnim vnosom s pomočjo računalniške tipkovnice. Podatki o
prebranih paketih se shranjujejo in na koncu programsko obdelajo ter prikažejo na poljubne
načine za namene statističnih obdelav.
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3. REFERENCE S PODROČJA INFRASTRUKTURE – LOGISTIKA
3.1 IZVEDBE
1.
Prenova paketnega usmerjevanika in
transportnega sistema paketov - Poštni
logistični center Ljubljana
Pošta Slovenije d.o.o., Ljubljana
(2012)
2.
Nadgradnja kodirnih mest paketnega
usmerjevalnika in transportnega sistema
paketov - Poštni logistični center
Ljubljana
Pošta Slovenije d.o.o., Ljubljana
(2014)
3.
Tovorno dvigalo
KÄGI, Winterthur, Švica
(2017)
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