
Waarvoor te gebruiken?

Waarom Parcelcube?

• Nauwkeurig en efficiënt
• Betrouwbaar en snel (<1 sec.)
• Installatie < 5 minuten
• Verhoog uw productiviteit
• Reduceer fouten bij gegevensinvoer
• Eenvoudig gegevens vastleggen

Eenvoudige integratie

Eenvoudig aan te sluiten op elk WMS- of ERP-systeem

Verrijk uw stamgegevens

Krijg de juiste artikelstamgegevens die kunnen worden ingevoerd 
en snel, betrouwbaar en direct beschikbaar. Direct naar uw WMS 
sturen, deze heeft dan de juiste stamgegevens voor uw artikelen, 
een musthave voor een goed werkend WMS.

Te ontvangen

(Her)Check van pakketten om de beste transportkosten te krijgen.
Dimensionering voor optimale pakketbehandeling.

Opslag van goederen

Gebruik het dimensioneringssysteem om uw logistieke opslag te 
optimaliseren

Magazijnlocatie en optimalisatie van beschikbare opslagruimte

Expeditie

Bepaalt transporttarieven voor levering:

• Optimaliseer het stapelen van pakketten voor  
pallets/rolcontainers

• Geef de exacte afmetingen  
door aan uw transporteur

Hoe werkt het?

Leg het pakketje eenvoudig op de weegschaal. Druk op een knop 
of lees een barcode en Parcelcube registreert de afmetingen en het 
gewicht van het pakket. De gegevens worden in minder dan een 
seconde vastgelegd - nauwkeurig en efficiënt! Het XL-model bevat 
een meter, weegschaal met nauwkeurige en betrouwbare 
constructie met vier weegcellen, gewichtsweergave voor het 
werkelijke gewicht en een barcodescanner (optioneel).

Gebruiksvriendelijke pc-interface

De Parcelcube unit wordt standaard geleverd met gebruiksvriende-
lijke pc-software. Een begeleide installatie duurt minder dan twee 
minuten. De pc-interface (software) heeft alle functies die nodig zijn 
voor inkomende, uitgaande en POS-balieactiviteiten.

Onderhoud

De maatsystemen van Parcelcube vereisen geen dure kalibratie 
of onderhoud ter plaatse, 95% van onderhoud en ondersteuning 
wordt op afstand gedaan door ons technisch team. 
In het geval van mechanische schade begeleiden we normaal 
gesproken een lokale elektricien om het onderdeel te 
vervangen, kostenefficiënt en gemakkelijk! Er wordt een 
kalibratiekubus meegeleverd en de operator kan de 
weegschaal gemakkelijk in minder dan een minuut kalibreren.

Werking en onderhoud

TBWB - Parcelcube 900SN Dimensioneringsysteem

Het dimensioneringsysteem die iedere logistiek en POS-balie moet hebben!
Het SN-1 model bevat een meetweegschaal met nauwkeurige en betrouwbare constructie en vier weegcellen, 
gewichtsweergave voor het werkelijke gewicht, barcodescanner (optioneel) en een kalibratiekubus (20 x 20 x 20 cm).

Accuraat& efficiënteenvoudige integratie
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Parcelcube – de oplossing voor zowel inkomende als uitgaande logistiek

PC software kenmerken

Communicatie tussen imperiale en metrische eenheden 

• Standaard realtime gegevensoverdracht (API)
• Offline .csv-bestand
• Kopieer F9: klik om gegevens naar een derde partij over te 

dragen zonder IT-integratie > eenvoudig de volgorde van  
gegevensuitvoer configureren  
(afmetingen X–Y–Z en gewicht).

• Artikelen tellen en stapelen
• 7 door de gebruiker gedefinieerde waarden voor  

gegevensinvoer
• Hoge / lage resolutie, 1 mm, 3 mm of 1 cm
• Automatische kalibratie
• Camerafunctie

Hoe wordt informatie weergegeven?

Parcelcube 900SN specificaties

Fysieke data

Dimensies  BxDxH: 68 x 68 x 113 cm
Gewicht   15.6 kg 

Meetcapaciteit

Minimum  4 x 4 x 2 cm
Maximum  62 x 62 x 94 cm
Dimensionale toename 1 mm / 10 mm

Weegcapaciteit

Minimum  0.05 kg
Maximum  55 kg
Verhoging  0.005 kg

Andere specs

Stroomvoorziening 100–240 VAC
Meeting met  Ultrasonisch
Weeg sensor  4 x weegcellen
Weegindicator  RS232
Gegevensuitvoer  CSV / XML / HTTP
Gebruikersomgeving Windows
PC-verbinding  RS232 / USB
Bedrijfstemperatuur +10 … +30 °C

Overig

Accessoires  Barcodelezer van Paneel-pc / Label printer
Software   Camera + camera interface


