
Het Smartrack biedt: 

Hoge capiciteit Hoge capiciteit 
Visuele feedbackVisuele feedback
Automatische meldingenAutomatische meldingen
Meerdere bak formatenMeerdere bak formaten
HerconfigureerbaarHerconfigureerbaar
UitbreidbaarUitbreidbaar
Heavy DutyHeavy Duty

Smartrack

Product Details

Cloud software
24/7 beschikbaarheid
Verminderd productverbruik
Verbeterde productiviteit 
Lagere voorraadkosten
Geoptimaliseerde inventaris
Gemak & eenvoudGemak & eenvoud

Het Smartrack is het eerste intelligente  
voorraadbeheersysteem toegevoegd aan onze 
Nestilogic portofolio. Het Smartrack geeft op een 
slimme manier de voorraadniveaus weer via zijn 
cloudsoftware, waardoor visuele feedback 
mogelijk is. Resulterend in de eliminatie van veel
van de handmatige aanvullingsstappen.van de handmatige aanvullingsstappen.

Standaard configuratie:

CONSTRUCTION

CAPACITEIT

POWER

KLEUR

GEWICHT

USER INTERFACE

Stalen frame & ABS plastic bakken

2 rijen met 12 kleine (S) bakken

2 rijen met 8 Middelgrote (M) bakken

2 rijen met 6 Grote (L) bakken

72 locaties per frame (max.)

Small bakken - 12 locaties 
per rij (max.)

Medium bakken - 8 locaties 
per rij (max.)

Large bakken - 6 locaties 
per rij (max.)

Frame- Blauw / Bakken - Blauw

10 kg per bak

Geen gebruikersinterface nodig - 
cloudgebaseerde interface

120 VAC - 230 VAC / 60-6-HZ

Cloudbased Software

Cloudbased Software

Automatische Melding

Visuele Feedback

Het Smartrack communiceert op een slimme 
manier voorraad niveaus via de 
cloudgebaseerde software. Wat visuele 
feedback mogelijk maakt.

De Smartrack rijen en bakken zijn 
configureerbaar om voorraadartikelen van 
bevestigingsmateriaal met een lage waarde 
eenvoudig, efficiënt en gemakkelijk 
te beheren.

Brengt automatisch het softwarsysteem op de 
hoogte van de statussen van de bakken. Dit 
creeërt constante bewustzijn en inzicht van  
voorraadniveau’s.

Doormiddel van LED verlichting, directe 
visuele feedback van de voorraadstatus in het 
systeem. 

www.nestinox.com

Voorraadbeheer
systeem
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INTELLIGENTE KANBAN

Het Smartrack is gebouwd met een robuust frame 
en rijstroken. Het frame is gemaakt van staal en is 
gemaakt voor duurzaamheid en om op te vallen.

Het Smartrack is eenvoudig verplaatsbaar. 
Wat ergologisch werken mogelijk maakt. En kan de 
intelligente kanban eenvoudig geconfigeerd worden, 
bij wijzigingen in uw voorraad bevestigingsmateriaal.Maximaliseer het Smartrack door gebruik te maken 

van maximaal 72 kanban bakken per frame. 
Voorkom overtollig voorraad.

Solide en robuust ontwerp om een volledige reeks 
voorraad bevestigingsmateriaal, van klein tot groot,
te ondersteunen. 

Voor het Smartrack is IoT/ Industrie 4.0 gebruikt 
voor een standaard Kanban intelligentie. 
Wat automatische meldingen en bestelling 
mogelijk maakt. 

Het Smartrack kan met 10 aan elkaar verbonden 
frames, uitgebreid worden. Minimaliseer verloren tijd 
aan voorraadbeheer, door lage en/of hoge 
voorraadniveau’s te beheren via één geautomatiseerd 
systeem. 

ROBUUST

HEAVY DUTY

HOGE CAPACITEIT

SNELLE INVENTARIS
Ondersteunt bij hoog verbruik, snelle voorraad en 
veelvoudig vraag naar inventaris. Nooit meer zorgen 
over de beschikbaarheid van de voorraad.

UITBREIDEN

FLEXIBEL

WWW.NESTINOX.COM

Nestilogic stroomlijnt uw bestelproces van bevestigingsartikelen en aanverwante producten. U reduceert 
onmiddelijk uw indirecte kosten en verkort uw (inkoop)traject. 

Afneembare bovenkant voor 
gemakkelijke verplaatsing


