clever – creative – sustainable – smart

Det nya systemet för manuell orderplock och hantering
Ett komplett system består av rullvagn, plastback och handtagsvagn

utzgroup.com
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Order plock system
Ergonomiskt

Flexibelt efter plockstorlek

Optimalt utrymmesanpassat

Tack vare robust konstruktion både
när det gäller vagn och handtag
möjliggör Dollyfix enkel hantering
även i begränsade utrymmen med
trånga gångar

Anpassa systemet efter antalet backar.
Det är enkelt att koppla ihop vagnarna
så att ni får 2 eller fler i tåget, allt efter
behov och tillfälle.

För att ytterligare spara utrymme kan ni
utnyttja staplingsbarheten på backen.
Fulla backar har stöd för att travas och tomma
backar staplas i varandra vilket kraftigt
reducerar volymen.

Förbered för plock
Koppla ihop flera vagnar genom att
enkelt skjuta ihop dem och anpassa
volymen efter order. Tomma backar
staplas i varandra.

Dela vagnarna
Ett lätt tryck på fotpedalen frigör vagnen

Mellanlagring lastade backar
Travade backar på en eller flera vagnar i väntan
på hantering.
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Trav/stapelbara backar
Artikel nummer:
Dimension utvändigt:
Dimension invändigt:
Höjd travad:
Sparad volym staplad:
Vikt:
Standard färg:
Material:

Ergonomi och märkning
Integrerade handtag på fyra sidor
Utrymme för etiketter på fyra sidor
Grå
PP

Botten geometri
Slät och tät botten som säker skyddar
produkten i backen.
Utvändigt ribbad botten med släta sidor
styvar upp backen för att ge en jämn
och säker gång på transport band och i
automatiserade system.

Kopplingsbara vagnar
Artikel nummer:
Dimension utvändigt:
Vikt:
Last:
Länkhjul:

80-57-41a
600x462x230mm
5.6 kg
< 250 kg
4st svängbara diam. 100mm
slitbana i solid gummi

Standard färg:
Material:

Grå
PP

Vagn med monterat handtag
Artikel nummer:
Dimension Utvändigt:
Vikt:
Last:
Länkhjul:
Standard färg:
Material:
Handtag:

80-57-T41h
600x462x230
13 kg
<250 kg
4st svängbara diam.100mm
1st bromsat hjul, slitbana solid gummi
Grå
PP
Stål, skruvad med motvikt

Pedal för frigöring på två sidor

Passar även backar i Euroformat

Skjut ihop långsidorna tills vagnarna klickar i
varandra. Använd fotpedal för att låsa upp och
dra sedan isär dem.

Vagnarna har två olika avsatser. Det
ger flera valmöjligheter till olika backar.
Dels trav/stapelbara, 45-6436-0 och
standard eurobackar t.ex RAKO
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TTcommerce AB

Utz fabrik med tillverkning
Utz återförsäljare

Exklusiv återförsäljare i Sverige

TTcommerce AB
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www.ttcommerce.com
info@ttcommerce.com
08-534 309 09
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