SE
» Få kontroll över utlämning av produkter
till anställda
» minska utgifterna för skyddsutrustning
och andra produkter med upp till 50 %
» automatisera arbetet på olika avdelningar
på ditt företag

INSTALLATIONSEXEMPEL

IDS
» INTEGRERAT UTLÄMNINGSSYSTEM

Vår varuutlämningsautomat är utrustad med vår egen
programvara IDS (Integrated Distribution System).
Detta verktyg möjliggör snabb datahantering och
kommunikation mellan servern och de olika maskinerna.
Med hjälp av en webbläsare kan IDS-appen visa detaljerade
uppgifter om uttag och aktuella lagerstatusar på din
enhet. Den är anpassad till våra kunders individuella
behov och används inom olika branscher. Programvaran
och automaten möjliggör maximal kontroll över
artikelförbrukningen på produktionsföretag. Detta
bidrar till ökad arbetskvalitet på inköps-, tillverknings-,
arbetsmiljö-, kontrollavdelningar, samt på lagret och hos
personalen.

Kombinationen av en varuautomat med
ett integrerat system för distribution
(IDS-app) gör det möjligt att kontrollera
utlämningar dygnet runt och att ha
nödvändiga produkter alltid tillgängliga.

RESULTAT:

INGA ARBETSAVBROTT
OCH BESPARNINGAR
PÅ UPP TILL 50 %
» Tillgång 24/7 – utlämning av varor oberoende av
arbetstiderna på lager
» Lager under kontroll – minskat varuhuslager och
detaljerad övervakning av produktﬂöden

MED IDS-APPEN KAN DU:

ASD SYSTEMS

hantera olika produkter,
produktkategorier,
företag och distributörer,
anställda, RFID-kort,
systemanvändare och
maskiner

» Minskad förbrukning av produkter med upp till
50 % – tack vare fullständig kontroll över uttag och
möjligheten att fastställa kvoter för varje anställd
separat
deﬁniera, ta fram och
skriva ut olika rapporter

» Förenklad organisation av inköp – löpande tillgång
till innevarande lager

www.asdsystems.eu
Helpdesk
+48 33 444 0000 | helpdesk@asdsystems.pl
Commercial Informations
+48 33 444 000 01 | kontakt@asdsystems.pl

» Omedelbar generering av rapporter – möjlighet
att skapa sammanställningar som är användbara
för inköpsavdelningen, arbetsmiljötjänster,
ledningskontrollsystem och bokföring

ha kontinuerlig kontroll
över lagerstatusar

automatiskt skicka över
information om systemets
status till utvalda
personer

» Tidsbesparing – begränsning av åtgärder i samband
med hantering av utlämningar till ett minimum
» Inga misstag – varje produkt används endast av
personal på lämpliga arbetspositioner

MULTIFUNKTIONELLA
VARUAUTOMATER
– DEDIKERAD IDS-APP
FÖR BESPARNINGAR PÅ
UPP TILL 50 %

VARUUTLÄMNINGSAUTOMAT D810

VARUUTLÄMNINGSAUTOMAT D1080
» UNIVERSELL VARUUTLÄMNINGSAUTOMAT

» REKORDSTOR VOLYM VID
SMÅ DIMENSIONER

Automaten D810 är en
självbetjäningsmaskin
avsedd för automatisk
utlämning av 810 olika
produkter. Dess konstruktion bygger på en
roterande trumma som
möjliggör förvaring av
väldigt många olika artiklar på en liten yta. Maskinen är lätt att använda då den är utrustad
med en skärm med 15
knappar i basic-versionen eller en pekskärm
i
premium-versionen.
Tack vare det patenterade systemet för
skanning av fack kan du
snabbt och enkelt ladda produkter. Det ﬁnns
möjlighet att koppla en
streckkodläsare och en
extra automat utan användarpanel till automaten D810.

Automaten D1080 är en
självbetjäningsmaskin
avsedd för automatisk
utlämning av 1080 olika
produkter. Dess konstruktion bygger på en
roterande trumma som
möjliggör förvaring av
väldigt många olika artiklar på en liten yta. Maskinen är utrustad med
en intuitiv skärm med
15 knappar. Tack vare
det patenterade systemet för skanning av
fack kan du snabbt och
enkelt ladda produkter.
Det ﬁnns möjlighet att
koppla en streckkodläsare och en extra automat utan användarpanel
till automaten D810.

TEKNISKA PARAMETRAR

TEKNISKA PARAMETRAR
Höjd [mm]

1915

Bredd [mm]

805

Bredd [mm]

1110

Djup [mm]

790

Djup [mm]

1092

A

B

C

D

DIMENSIONER I MM

ANTAL FACK

A

Automaten F80 är en
självbetjäningsmaskin
avsedd för automatisk
utlämning av 80 olika
produkttyper. Konstruktioner bygger på fjädrar
som möjliggör förvaring av väldigt många
olika produkter på en
liten yta. Maskinen är
utrustad med en intuitiv skärm med 15 knappar. Produkter lastas
in snabbt och enkelt.
Det ﬁnns möjlighet att
koppla en streckkodläsare och en extra automat utan användarpanel
till automaten F80.

TEKNISKA PARAMETRAR

TEKNISKA PARAMETRAR

1915

ANTAL FACK

VARUUTLÄMNINGSAUTOMAT F80
» SPIRALAUTOMAT FÖR OVANLIGA LÖSNINGAR

Självbetjäningsautomaten L40 möjliggör
automatisk utlämning
av upp till 40 olika produkter. Tack vare den
kvadratformade
konstruktionen kan artiklar
med stora dimensioner
placeras i automaten.
De
specialtillverkade
hålen är avsedda för
att montera in en 230V
installation som kan försörja produkterna med
ström. Automaten kan
enkelt styras med en
skärm med 15 knappar.
Det ﬁnns möjlighet att
koppla en streckkodläsare och andra tillgängliga automater till maskinen. Automaten L40S
lämpar sig utmärkt som
extra enhet till automater D1080, F80 eller
D810.

Höjd [mm]

DIMENSIONER I MM

VARUUTLÄMNINGSAUTOMAT L40
» MÅNGFUNKTIONELL AUTOMAT AVSEDD
FÖR UTLÄMNING AV PRODUKTER MED
STORA DIMENSIONER

B

C

Höjd [mm]

1940

Bredd [mm]

1020

Djup [mm]

600

D

810

80

50

275

10

1080

80

53

437

7

540

80

75

275

15

720

80

80

437

11

270

80

150

275

30

360

80

160

437

23

405

170

50

275

10

540

160

53

437

7

270

170

75

275

15

360

160

80

437

11

135

170

150

275

30

180

160

160

437

23

270

270

50

275

10

360

240

53

437

7

180

270

75

275

15

240

240

80

437

11

90

270

150

275

30

120

240

160

437

23

Höjd [mm]

1915

Bredd [mm]

900

Djup [mm]

895

KAPACITET [SPIRALER AV SAMMA TYP]
DIMENSIONER I MM

A

B

C

80

400

585

170

400

585

260

400

585

350

400

585

vänster, höger

7 – 560

vänster, höger

8 – 640

vänster, höger

10 – 800

vänster, höger

17 - 1360

vänster, höger

23 – 1840

