
 

             Uppgradera drivsystemet till LOGICP
 
 

Ert befintliga äldre kompaktarkiv system behöver inte dömas ut och ersättas 

            av ett nytt. Uppgradera istället till en

 Kort installationstid och ingen flytt 

       (endast de nedersta hyllplanen behöver tömmas

 Få ett toppmodernt eldrivet 

 Säkrare arbetsmiljö för användarna

 CE och UL godkänt 

 2 års garanti  

 

 

 

                             
 
Uppgradering till ny eldrift innebär bla. att vi först går igenom den aktuella anläggningen
kontrollerar räls, golv, vagnar mm. för att säkerställa att en uppgradering är möjlig.  
Sedan tar vi fram offert för en 

 

Ny motor och en modern 
CE -märkning ger den äldre kompaktarkiv

Jag jobbar i hela Sverige med uppgraderingar!
 
Läs gärna mer om LogicPlus och identifiera din 
nuvarande modell på producentens hemsida: 
www.space-tek.dk 
 
Kontakta mig för en kostnadsfri konsultation:

Uppgradera drivsystemet till LOGICP

Ert befintliga äldre kompaktarkiv system behöver inte dömas ut och ersättas 

ppgradera istället till en bråkdel av kostnaden

Kort installationstid och ingen flytt av arkivmaterialet är nödvändig under arbetets

(endast de nedersta hyllplanen behöver tömmas för att komma åt) 

Få ett toppmodernt eldrivet drivsystem med en effektivare och säkrare 

äkrare arbetsmiljö för användarna med ett modernt lågvolts system

CE och UL godkänt  

  

 

 

         

 

Uppgradering till ny eldrift innebär bla. att vi först går igenom den aktuella anläggningen
golv, vagnar mm. för att säkerställa att en uppgradering är möjlig.  

Sedan tar vi fram offert för en komplett installation av drivsystemet LOGICP

                          

          

modern användarvänlig keypad tillsammans med ett lågvolts styrsystem
märkning ger den äldre kompaktarkiv anläggningen ett nytt liv! 

Jag jobbar i hela Sverige med uppgraderingar! 

Läs gärna mer om LogicPlus och identifiera din 
producentens hemsida:  

mig för en kostnadsfri konsultation: 

Uppgradera drivsystemet till LOGICPlus™ 

Ert befintliga äldre kompaktarkiv system behöver inte dömas ut och ersättas  

bråkdel av kostnaden 

av arkivmaterialet är nödvändig under arbetets gång  

)  

och säkrare drift 

lågvolts system och flera säkerhetsnivåer 

 

Uppgradering till ny eldrift innebär bla. att vi först går igenom den aktuella anläggningen och  
golv, vagnar mm. för att säkerställa att en uppgradering är möjlig.   

komplett installation av drivsystemet LOGICPlus™  

  

ett lågvolts styrsystem med 

 


