3M™ Intelligent inname
en sorteersysteem FX
De toekomst in efficiënt werken
Met het intuïtieve 3M™ Intelligente inname en sorteersysteem FX handelt u het innemen en
sorteren van materialen efficiënter en bijna moeiteloos af. Materialen kunnen sneller terug naar
de schappen, zodat het gebruik en de voordelen van de beschikbare middelen volledig benut
kan worden. Het proces van het herkennen, vasthouden en te reserveren materialen kan minder
tijd gaan kosten. Ook worden er minder artikelen gemist tijdens het innemen, zodat uw systeem
nauwkeuriger wordt en uw gegevens beter kloppen. Ingenomen artikelen worden onmiddellijk
verwijderd uit de klantgegevens, waardoor de wachttijd voor het uitlenen van meer artikelen
vermindert. En uw personeel kan meer tijd besteden aan het ontwikkelen en leveren van extra
diensten aan uw klanten.

Betrouwbaar innemen

Flexibele opties

• Materialen worden direct ingenomen en
verwijderd uit de gegevens van de klant

• Innemen en personeelsretouren binnen
en buiten

• Verbetert de nauwkeurigheid

• Barcode en/of RFID-identificatie

• Klanten kunnen beperkte artikelen
onmiddellijk uitlenen

• Elektromagnetische en/of RFID-beveiliging

Modulair systeem
• Maximaal 4 invoerpunten, inclusief
personeelsinvoer
• Maximaal 15 unieke sorteerlocaties
• Uit te breiden
• Schuiftechnologie

Afmetingen
• Intelligente inname Klassiek
42” L x 20” B x 36” H
(1066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm)
Instrumentenpaneel: 31,25” x 31,75”
(793,75 mm x 806,45 mm)
• Intelligente inname Plus
42” L x 20” B x 36” H
(1066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm)
Instrumentenpaneel: 21,25” x 31,75”
(539,75 mm x 806,45 mm)
• Intelligente inname Personeel
61,5” L x 22,5” B x 36” H
(156 cm x 57 cm x 91 cm)

Energieprofiel
100–120 of 200-240 VAC
60 of 50 Hz

• Klantenbonprinter en personeelsprinter

Transportgewicht (bij benadering)

• Configureerbare sorteermatrix
• Schermen aan te passen

• Intelligente inname Klassiek
124,7 kg

3M Labelgegevensmanager

• Intelligente inname Plus
139,7 kg

• Vrijheid om in de toekomst over te stappen
op ISO labelgegevensstandaard
• Stelt het 3M™ RFID-systeem in staat
landspecifieke gegevensformaten te lezen
(Deens, Nederlands, Fins en Frans)

• Intelligente inname Personeel
145 kg
- 3M™ Intelligente inname Klassiek
		 Gebruikersinterface met toetsen
- 3M™ Intelligente inname Plus
		 Grafische gebruikersinterface
- 3M™ Intelligente inname Personeel
		 Grafische gebruikersinterface
- 3M™ Sorteersysteem FX
Schuiftechnologie
		 Module
Maximaal 15 bakken

UL-gecertificeerd
* afgebeeld is het 3M Intelligente
inname en sorteersysteem FX

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd door 3M.

3M™ Intelligent inname
en sorteersysteem FX
Enkele voorbeelden van de mogelijkheden om het systeem te configureren:
Systeem met 5 bakken: 3,96 meter x 3,35 meter

Systeem met 11 bakken: 7,92 meter x 5,49 meter

Systeem met 7 bakken: 6,71 meter x 3,96 meter

Systeem met 15 bakken: 9,14 meter x 6,10 meter
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