
 AUTONOOM 
 ONEINDIG HERCONFIGUREERBAAR 
 PLUG & PLAY 
 SLIMME LED BANNERS 

VERDEELKAST

PUT TO LIGHT

MODULAIRE 
INSTALLATIE
Groot aantal installatie-
opties en configuraties 
om aan uw specifieke 
behoeften te voldoen

EXCELLENTE R.O.I
Tot 50% hogere 
productiviteit

 KENMERKEN 

LOCATIES VAN 
VERSCHILLENDE 
AFMETINGEN
De configuratie wordt 
vereenvoudigd via de 
geïntegreerde software
Iedere 3 cm een LED

GEÏNTEGREERDE 
SOFTWARE kan worden 
gekoppeld aan elke 
willekeurig extern 
systeem en vereist geen 
aanvullende besturing 
(WCS)

PLUG & PLAY
Complete uitrusting, 
voorgeassembleerd in de 
fabriek, moet op locatie 
worden aangesloten

ADVANCED TECHNOLOGIES

 

 

 TOEPASSINGEN 
- LOGISTIEK MAGAZIJN
- PIECE PICKING
- PRODUCTIESECTOR

 E-COMMERCE 

 3PL 

 INDUSTRIËLE 
 PRODUCTEN, 
 GEREEDSCHAPPEN 

MADE IN
FRANCE



D
es

ig
n 

 A
G

E
N

C
E

05
/2

02
0

SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact-benelux@savoye.com
www.savoye.com

VERDEELKAST

PUT TO LIGHT
 GEBRUIK 

De gebruiker wordt met behulp 
van LED-strips aangestuurd 
bij het verdelen van de eerder 
verzamelde goederen in de 
bakken/dozen die in de kast op 
klantorder staan.
- Laat de gebruiker zien waar 

het product moet worden 
geplaatst (Put) door de lokatie 
van het pakket te verlichten 
(to light).

- Vrijgave lokaties via 
achterzijde

- De handelingen die moeten 
worden uitgevoerd worden 
aangegeven door LED-
verlichting met behulp van 
een kleurcode.

- 2 banners voor de aantallen 
per niveau

- Sequentiële modus: lokatie 
verlicht voor slechts één 
ruimte of één ruimte per 
niveau voor picking

- Unit-modus: verdeling 
wordt stuk voor stuk 
uitgevoerd of voor de totale 
producthoeveelheid.

- Groupage: mogelijkheid tot 
groupage van het vrijgeven 
van de lokaties.

- OPTIE: Vrijgave via voorzijde

 AANPASBARE PRODUCTEN 

Vele opties beschikbaar
- Maximaal 3 units tegelijk bediend  
- Keuze uit verschillende kleuren voor de structuur
- Kan in verschillende systemen worden geïntegreerd

 CONCENTRATOR 
Intelligent systeem dat 
configuratiesoftware en 
bedrijfssoftware integreert
USB 2.0
RJ45 10/100 Base T Ethernet

 LED-STRIP 
 + HOEVEELHEID BANNER 
Kunststof banners
Iedere 3 cm een LED
Weergave aantallen

 KAST 
- Ontworpen voor het gebruik 

van kartonnen dozen of kratten 
400x600

- 4 niveaus van 8 locaties 
- Verwijderbare tussenschotten
- 1 WiFi-scanner
- Uitbreidingen en mogelijke 

opties - Beide zijden van de kast 
zijn uitgerust met LED-banners

 MAGNETISCHE RING 
Deze ring maakt het volgende 
mogelijk: 
- De configuratie van de kast 

(door adressering van de LED 
banners) 

- Validatie van het item dat in 
het pickproces wordt gepakt of 
geplaatst


