ORSY®MAT
WÜRTH INDUSTRI SYSTEMER

til materialehåndtering

Uoverskueligt og manglende orden?
Indkøb og logistik er tidskrævende og dyrt?
Håndteringsprocesser som kræver meget energi og mange ressourcer?

DET ER EN OPGAVE FOR
ORSY®MAT!
ORSY®mat er vores løsning til jeres materialehåndtering.
Vores vending automater giver jer mulighed for et komplet supply chain koncept for værnemidler og C-parts. Vi sørger for levering, opbevaring og opfyldning så i kan opnå en fuldautomatisk process med leveringssikkerhed samt fleksibilitet!
Sæt tingene i system og få:
Jeres C-parts og MRO artikler er i den rigtige kvalitet, på det rigtige tidspunkt og i den rigtige
mængde ved anvendelsesstedet.

Vores system:
•Tilgængelig opbevaring
•Log in med RFID kundekort
•Højeste gennemsigtighed i processen
•Modulært og fleksibelt design
•Nem og hurtig implementering
•Reducerede omkostninger
•Fuldautomatisk genbestilling

Jeres fortjeneste:
•Optimering af logistik- og lagerstyring
•Automatisering af bestillingsprocesser
•Centraliseret materialeforsyning
•Jeres individuelle produktsortiment
•24/7 tilgængelighed af artikler
•LEAN processer

www.wuerthindustri.dk

WÜRTH INDUSTRI SYSTEMER
kort overblik

ORSY®mat FP – Flapbaseret vending maskine
Den flapbaserede ORSY®mat FP muliggør opbevaring og udlevering af artikler såsom handsker, større værktøjer,
høreværn og pensler.
Fordele:
• Findes i 10 varianter med op til 72 rum
• Gør det muligt at nedbringe emballage på artikler
• Hurtigt at finde de rigtige og nødvendige produkter

ORSY®mat RT – Rotationsbaseret vending maskine
Rotationssystemet kombinerer høj fleksibilitet med maksimal forsyningssikkerhed på grund af de individuelle og justerbare rumstørrelser. Dette system er særlig velegnet til en sikker styring af små eller mellemstore komponenter, såsom
bor, bits og batterier.
Fordele:
• Monteres, tilpasses og samles efter jeres behov efter sortiment, varestørrelse og mængde
• Tilbyder 4 til 48 rum pr. niveau
• Op til 384 forskellige produktkategorier
• Mulighed for udlevering i pakkestørrelse eller enkelte artikeler

ORSY®mat HX – Spiralbaseret vending maskine
Det spiralbaserede system er den optimale løsning til disponering af enkeltartikler såsom håndsker, skruetrækkere,
genopladelige batterier, skriveredskaber og PPE produkter.
Fordele:
• Op til 48 forskellige produkter og 1.000 enheder
• Fleksibelt antal og størrelser af spiraler
• Udlevering af enkeltgenstande, fordelagtigt ved f.eks. handsker
• Overskuelig overblik til hurtigt at finde det ønskede produkt

ORSY®mat WGT – Vægtbaseret system
Med samme funktioner som vores ORSY®mat, såsom genbestilling, forbrugsregistrering og 24 timers tilgængelighed,
er ORSY®mat WGT ideel til styring af dragter, klæbebånd, beskyttelsesbriller og andre varer med forskellige størrelser
og modeller. Dette skyldes de integrerede vægte som vejer de enkelte artikler og derved måler forbruget.
Fordele:
• Op til 70 forskellige artikler
• Gør det muligt at benytte FIFO
• Artikler kan udtages i anbrud og ikke kun i hele pakker
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