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SMART:SYSTEM
LÄNKEN MELLAN MANUELL ORDERPLOCK & AUTOMATISERING

SMART:SYSTEM
En intuitiv och konkurrenskraftig lösning för att effekti-
visera lager-, DC- och 3PL-logistik.
I Smart:System kombineras en Smart:Drive, en kompakt 
strömförsörjning, med en Smart:Rack, en konfigurerbar 
plock- och lagervagn, och skapar en ergonomisk lösning 
för in- och utlastning i butikshyllor eller orderplockning 
i DC. Du kan använda din befintliga infrastruktur för att 
leverera varorna den sista milen. 

Med Smart:System överbryggar du klyftan mellan 
manuella processer och full automatisering så att 
infrastrukturen optimeras och effektiv orderuppföljning 
möjliggörs. 
Detta cobot-system reducerar stressen i arbetskrävande 
orderplockning och skapar en strömlinjeformad och 
mångsidig uppföljningsprocess.

SMART:DRIVE
Strömförsörjning som kopplas på container och vagnar.  
Smart:Drive mobiliserar din manuella vagnpark till en låg 
kostnad. Med hjälp av en fotpedal kan personalen lätt 
flytta även på tunga vagnar och hantera gods på säkert 
och effektivt sätt.

TEKNISK INFORMATION
• Motor 450 W - 200 kg kapacitet (optional 650 W eller 

1000 W)
• Kan kopplas på olika trallor, vagnar, container, burar
• Fullt programmerbar med 0-7 km/h framåt, eller 0-3.5 

km/h bakåt

• Quick-Swap litium-batteripaket

• Sulky-platform optional
• Dual-ergonomiska hastighetskontroll
• Intuitiv användning och integrerad säkerhet
• Fotpedal för lyft och släpp

SMART:RACK
Smart:Rack är en rullande hylla med mycket volym 
som ökar effektiviteten i orderplock och påfyllning 
och samtidigt minskar risken för belastningsrelaterade 
skador. Med en kraftig stålram och justerbara hyllor 
är Smart:Rack den enda pick & pack-lösning med 
midhjul dualdrift manövrering. Smart:Racks funktioner 
omfattar snabba lyft, varierbar hyllvolym och arbeten 
över huvudhöjd.

TEKNISK INFORMATION
• Modell 1500 (optional modell 900) 
• Fyra  justerbara hyllor (1,7 m3  Smart:Rack 1500)
• Lastkapacitet 300 kg
• Centralt styrhjul för bra spårhållning och manövrerbarhet
• Inbyggd binstogare (Smart:Rack 1500)
• Automatiskt styrhjul med SD konnektor eller fotpedal
• Bidirektional integrerad lyftsystem med SD, optional 

draglyft
• Optional vertikallagersystem


