
TBWB - Parcelcube Vision dimensioneringsysteem

Een dimensioneringsysteem van compleet ander niveau!
Parcelcube Vision gebruikt ultramoderne 3D-camera’s voor dimensionering met een nauwkeurigheid die u nog nooit 
heeft gezien, tegen een scherpe prijs. Met de snelheid en het gemak van meten verhoogd u automatisch de waarde 
van uw logistieke producten. 

Waar te gebruiken?
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.

Waarom de Parcelcube Vision?

Snelheid 

Meetsnelheid van minder dan 0,5 seconden op alle 
vormobjecten. 

Veelzijdigheid 
 
Hoge nauwkeurigheidsmeting van de meeste objecten. 
Dozen, brieven, onregelmatigheden, textiel, zakken en meer. 
Zeer gebruiksvriendelijke software met meerdere API’s voor 
integratie met uw WMS, ERP of welk ander systeem dan ook. 

Makkelijk te gebruiken 

Geen bewegende delen of tijdverlies bij het meten. 
Meegeleverde software voor integratie of standalone gebruik. 

Onderhoud 

De dimensioneringsystemen van Parcelcube™ vereisen geen dure 
kalibratie of onderhoud op locatie. U kunt op TBWB rekenen voor 
onderhoud en ondersteuning van de Parcelcube. Er wordt een 
standaard kalibratiekubus meegeleverd en de operator kan de 
weegschaal gemakkelijk in minder dan een minuut kalibreren.

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

• Nauwkeurig en efficiënt

• Betrouwbaar en snel (<1 sec.)

• Installatie < 5 minuten

• Verhoog uw productiviteit

• Reduceer fouten bij gegevensinvoer

• Eenvoudig gegevens vastleggen

Accuraat& efficiënteenvoudige integratie
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Meet perfect onregelmatige of ronde items

Parcelcube Vision specificaties

Fysieke data

Dimensies  BxDxH: 52 x 70 x 90-140 cm 
Gewicht   11 kg 

Meetcapaciteit

Minimum  3 x 3 x 0.2 cm 
Maximum  62 x 62 x 62 cm
Dimensionale toename 1 cm / 0.1 cm

Weegcapaciteit

Minimum  0.05 kg
Maximum  40 kg
Verhoging  0.005 kg

Andere specs

Stroomvoorziening 100–240 VAC
Meeting met  4 camera’s
Weeg sensor  4 x weegcellen
Weegindicator  RS232
Gegevensuitvoer  CSV / XML / HTTP / API
Gebruikersomgeving Windows
PC-verbinding  RS232 / USB
Bedrijfstemperatuur +10 … +40 °C

Overig

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

Software configuratie


