SPECIALNA STROJNA OPREMA IN PROJEKTI
PROIZVODNJA TRANSPORTERJEV IN MANIPULATIVNE OPREME
SKLADIŠČA IN SKLADIŠČNI SISTEMI

V podjetju TOKAM razvijamo, proizvajamo, prodajamo,
montiramo in servisiramo specialno transportno opremo in
opremo za skladišča.
Pri tem imamo postavljena visoka merila glede kvalitete in
tehnične ustreznosti. Poseben poudarek dajemo razvoju,
montaži in direktni prodaji kupcu. Ob tem zagotavljamo tudi
ustrezne proizvodne kapacitete in servis.
Izdelava opreme se izvaja na sedežu podjetja v sodelovanju s
sodobnimi, prilagodljivimi, zanesljivimi in razvojno usmerjenimi
dobavitelji in zunanjimi sodelavci. Lastna proizvodnja je z
vidika kapacitete in prilagdljivosti namerno omejena, vendar
usmerjena tako, da je jedro znanja in dela vedno v lastnih rokah.

TRANSPORTERJI

OD IDEJE DO IZVEDBE
PODROČJA UPORABE NAŠIH IZDELKOV
avtomobilska industrija
industrija gospodinjskih aparatov
sistemi za usmerjanje pošiljk
industrija aluminija
predelovalna industrija
prehrambena industrija
industrija gume
lesna industrija

SKLADIŠČNA OPREMA

valjčni transporterji

paletni regali

komisionirnica, Pick-to-light

tračni transporterji

polični regali

regali kot nosilci skladiščnega objekta, hale

verižni transporterji

konzolni regali

avtomatiziran skladiščni sistem

viseči transporterji

drive-In / pretočne proge

Z-transporterji

gravitacijske-valjčne proge

namenski transporterji

FIFO, LIFO sistemi

Popolnoma avtomatizirane procese
za razne proizvodne obrate vam
pripravimo na ključ.

Družinsko podjetje TOKAM je bilo ustanovljeno leta
1980 in je nastalo iz majhne ključavničarske delavnice.
Sprva smo opravljali ključavničarska dela, kasneje pa smo
se specializirali za proizvodnjo in montažo transportne,
manipulativne in skladiščne opreme. Ustanovitelja sta
bila Anton in Marija Kampuš. Od leta 2002 naprej pa
podjetje uspešno vodi Boštjan Kampuš.

TOKAM, d.o.o.
Spodnja Ščavnica 74A
9250 Gornja Radgona, Slovenija

V zadnjih desetih letih delujemo po sistemu od ideje
do izvedbe. Razpolagamo s projektivnim birojem in
proizvodnimi kapacitetami. Za projekt uredimo tudi vso
potrebno primopredajno dokumentacijo, ki jo zahteva
zakonodaja. Naš proizvodni program tako obsega različne
transportne sisteme, regalna, visokoregalna in pretočna
skladišča ter svetovanje pri logističnih rešitvah internega
transporta na obstoječi opremi ali na novih investicijskih
projektih.
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www.tokam.si

