RĘKAWICE
OCHRONNE

OKULARY
OCHRONNE

ZATYCZKI
DO USZU

AUTOMATY
WYDAJĄCE

CUT-ESD-PU

RĘKAWICE OCHRONNE
Rękawice ochronne antyprzecięciowe, dziane bezszwowe w kolorze czerwono-czarno-białym, wykonane ze specjalnej dzianiny antyprzecięciowej HPPE + CARBON ESD,
powlekane w części chwytnej czarnym poliuretanem,
zakończone kolorowym ściągaczem. Przeznaczone do
prac ogólnych, monterskich, w przemyśle metalowym,
do prac precyzyjnych, montażowych oraz wszędzie tam,
gdzie jest potrzebna ochrona przed przecięciem. Wykazują dużą odporność na ścieranie, rozdarcie oraz dobrze
dopasowują się do dłoni. Zapewniają zręczność i pewny
chwyt trzymanych narzędzi, powłoka PU zmniejsza wnikanie brudu.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie – 4
Odporność na przecięcie – X
Odporność na rozdzieranie – 4
Odporność na przekłucie – 3
Ochrona przed przecięciem – C

PN-EN

4X43C

Rękawice ochronne, dziane, bezszwowe w kolorze białym, wykonane z dzianiny poliestrowej 13 gauge, powlekane poliuretanem (PU) w kolorze białym, zakończone
elastycznym kolorowym mankietem oznaczającym rozmiar. Wytrzymałe, elastyczne, odporne na ścieranie i rozerwanie. Dobrze dopasowują się do dłoni. Zapewniają
zręczność i pewny chwyt trzymanych narzędzi, powłoka
PU zmniejsza wnikanie brudu.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie - 4
Odporność na przecięcie – 1
Odporność na rozdarcie – 3
Odporność na przekłucie – 1
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(4.1.3.1.X),
EN 420, oraz CE kat II

4131X

61340:2016

WHITE PU

ESD-TIP

RĘKAWICE OCHRONNE
Rękawice ochronne, dziane, bezszwowe, wykonane
z dzianiny poliestrowej 13-nitkowej z włóknem węglowym, powlekane poliuretanem (PU) na opuszkach palców
w kolorze białym, zakończone elastycznym kolorowym
mankietem oznaczającym rozmiar. Idealne dla przemysłu elektronicznego gdzie wymagana jest ochrona przed
elektycznością statyczną (ESD 6.6-107Ω).
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie – 1
Odporność na przecięcie – 1
Odporność na rozdzieranie – 3
Odporność na przekłucie – 1
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(1.1.3.1.X),
EN420, EN1149-1:2006 oraz CE

PN-EN

1131X

Rękawice ochronne, dziane, bezszwowe w kolorze czarnym, wykonane z dzianiny poliestrowej 13 gauge , powlekane poliuretanem (PU) w kolorze czarnym, zakończone
elastycznym kolorowym mankietem oznaczającym rozmiar. Wytrzymałe, elastyczne, odporne na ścieranie i rozerwanie. Dobrze dopasowują się do dłoni. Zapewniają
zręczność i pewny chwyt trzymanych narzędzi, powłoka
PU zmniejsza wnikanie brudu.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie - 4
Odporność na przecięcie – 1
Odporność na rozdarcie – 3
Odporność na przekłucie – 1
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(4.1.3.1.X),
EN 420, oraz CE kat II

4131X

61340:2016

BLACK PU

NBR-ECO

RĘKAWICE OCHRONNE
Rękawice ochronne wykonane są z cienkiego poliestru,
powlekanego w części chwytnej spienionym nitrylem.
Posiadają zakończenie ściągaczem w mankiecie, który
zapobiega zsuwaniu rękawic podczas pracy. Elastyczny
materiał dobrze dopasowuje się do kształtu dłoni zapewniając dobry chwyt i precyzję dotyku. Spieniony nitryl
jest odporny na: oleje, smary, produkty ropopochodne
i zapobiega przedostawaniu się brudu. Przeznaczone są
do prac precyzyjnych oraz w zaolejonym środowisku dla
mechaników, elektromechaników, montażystów oraz
serwisantów w przemyśle elektrycznym, mechanicznym,
samochodowym, przy pakowaniu, sortowaniu, w transporcie, pracach budowlanych.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ EN 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie – 4
Odporność na przecięcie – 1
Odporność na rozdzieranie – 2
Odporność na przekłucie – 1
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(4.1.2.1.X),
EN420, oraz CE

4121X

Rękawice ochronne dziane, bezszwowe w kolorze szaro-czarnym, powlekana syntetycznym kauczukiem w kolorze czarnym w części chwytnej wraz z opuszkami palców. Dodatkowo rękawice obszyte skórą dwoinową oraz
nićmi kevlarowym. Rękawice chronią przed przecięciem
z zachowaniem komfortu i sprawnością manipulacyjną
w środowisku mokrym, wilgotnym oraz zaolejonym. Rękawice mają zastosowanie w: przemyśle motoryzacyjnym, mechanice, budownictwie, przemyśle szklarskim,
transporcie, przemyśle wydobywczym, produkcji. Może
być stosowana do ochrony przed ciepłem kontaktowym
do 500 °C.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ EN 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie – 4
Odporność na przecięcie – 4
Odporność na rozdzieranie – 4
Odporność na przekłucie – 3
Ochrona przed przecięciem – C

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(4.4.4.3.C),
EN420, EN407(X.4.X.X.X.X) oraz CE
EN 407

4443C

X4XXXX

CUT-OIL

WELD-1

RĘKAWICE OCHRONNE
Rękawica spawalnicza z czerwonej, mocnej i grubej dwoiny. W pełni bawełniana podszewka, zastosowano blizy
kryjące oraz nici kevlarowe. Rękawice chronią przed gorącymi odpryskami metali. Przedłużony mankiet, który
wraz z rękawicą ma 38cm chroni nie tylko dłoń, ale część
przedramienia.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ EN 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie – 4
Odporność na przecięcie – 2
Odporność na rozdzieranie – 1
Odporność na przekłucie – 2
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(4.2.1.2.X),
EN 407(4.4.4.X.4.X), EN 12477 kat. II, CE

EN 407

4212X

Rękawice spawalnicze długie w całości wykonane ze skóry. Część chwytna ze skóry licowej koziej, mankiet ze skóry
bydlęcej, dwoinowej. Przeszyte w miejscach łączeń skóry
nićmi z kevlaru. Wysoka jakość skóry koziej, zapewnia wytrzymałość i odporność na przetarcia. Mankiet sięgający
do połowy przedramienia chroni nadgarstek. Rękawice
zapewniają doskonałe czucie trzymanego przedmiotu.
Całkowita długość rękawicy to 35cm.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ EN 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie – 2
Odporność na przecięcie – 1
Odporność na rozdzieranie – 1
Odporność na przekłucie – 1
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(2.1.1.1.X),
EN 407(1.2.2.X.2.X), EN 12477 kat. II, CE

EN 407

2111X

122X2X

444X4X

TIG-1

DRIVER-1

RĘKAWICE OCHRONNE
Rękawica ochronna wykonana w całości ze skóry licowej
koziej. Dodatkowe blizy zabezpieczają szwy w miejscach
najbardziej narażonych na rozerwanie. Rękawica posiada
gumę ściągającą w części nadgarstka oraz jest w całości
szyta nicią KEVLAR. Atutami tej rękawicy są: część chwytna całodłonicowa, guma ściągająca wierzchnią część dłoni, miękka skóra kozia, wysoka wygoda użytkowania.
Doskonale nadaje się do prac montażowych wymagających precyzji.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ EN 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie – 2
Odporność na przecięcie – 1
Odporność na rozdzieranie – 2
Odporność na przekłucie – 2
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(2.1.2.2.X),
EN 420:2003+A1:2009, CE

2122X

Rękawica ochronna wykonana w całości ze skóry licowej
koziej. Dodatkowe blizy zabezpieczają szwy w miejscach
narażonych na rozerwanie. Rękawica posiada gumę
ściągającą w nadgarstku. Atutami tej rękawicy są: część
chwytna całodłonicowa, guma ściągająca wierzchnią
część dłoni, miękka skóra kozia, wysoka wygoda użytkowania. Doskonale nadaje się do prac montażowych wymagających precyzji.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ EN 388:
•
•
•
•
•

Ochrona na ścieranie – 2
Ochrona na przecięcie – 1
Odporność na rozdzieranie – 2
Odporność na przekłucie – 2
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(2.1.2.2.X),
EN 420:2003+A1:2009, CE

2122X

DRIVER-2

DRIVER-3

RĘKAWICE OCHRONNE
Rękawice ochronne wykonane w całości ze skóry bydlęcej. Dodatkowe blizy zabezpieczają szwy w miejscach narażonych na rozerwanie. Atutami tej rękawicy są: część
chwytna całodłonicowa, skóra bydlęca, wysoka wygoda
użytkowania. Doskonale nadaje się do prac montażowych wymagających precyzji.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ EN 388:
•
•
•
•
•

Ochrona na ścieranie – 2
Ochrona na przecięcie – 2
Odporność na rozdzieranie – 3
Odporność na przekłucie – 2
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(2.2.3.2.X),
EN 420:2003+A1:2009, CE

2232X

Rękawica ochronna wykonana w całości ze skóry licowej
koziej. Dodatkowe blizy zabezpieczają szwy w miejscach
narażonych na rozerwanie. Rękawica posiada ściągacz
na nadgarstku w celu lepszego trzymania rękawiczki.
Atutami tej rękawiczki są: część chwytna całodłonicowa,
ściągacz w nadgarstku, miękka skóra kozia, wysoka wygoda użytkowania. Doskonale nadaje się do prac montażowych wymagających precyzji.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ EN 388:
•
•
•
•
•

Ochrona na ścieranie – 2
Ochrona na przecięcie – 1
Odporność na rozdzieranie – 2
Odporność na przekłucie – 1
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(2.1.2.1.X),
EN 420:2003+A1:2009, CE

2122X

DRIVER-4

MINIDOT

RĘKAWICE OCHRONNE
Rękawica bezszwowa wykonana z elastycznej dzianiny bawełna + spandex w kolorze białym ze ściągaczem.
Część chwytna pokryta została mikro nakropkiem z PCV,
co daje znakomitą chwytność produktu. Elastyczność
dzianiny pozwala na idealne dopasowanie się rękawicy
do dłoni. Idealna do prac manualnych, sortowaniu, pakowaniu. Kolor zakończenia mankietu odpowiada rozmiarowi rękawicy.
Rękawice posiadają normę: EN420 kat II, CE.
Dostępna w rozmiarach: 7, 8, 9, 10

Rękawice ochronne wykonane z bawełnianej, wygodnej
dzianiny, wzmocnione całodłonicową skórą licową. 100%
bawełna jest bardzo przyjazna dla skóry, świetnie chłonie
pot i zapewnia przewiewność. Rękawice posiadają praktyczny i wygodny ściągacz w nadgarstku, dobrze trzymają się w dłoni oraz zabezpieczają przed dostaniem się ciał
obcych do środka.
DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE:
• polecane dla: monterów, techników i mechaników
• posiadają certyfikat CE kat I
• dostępne rozmiary: 8 - 10

TECHNIK-1

TECH-1

RĘKAWICE OCHRONNE
Rękawice ochronne wykonane z poliestru wzmacnianego
miękką skórą kozią od strony chwytnej. Wykonanie rękawic jest: całodłonicowe, przy nadgarstku rzep ściągający,
co sprawia, że rękawice są bardzo wygodne w użytkowaniu. Doskonałe do prac montażowych, wymagających
precyzji. Zastosowanie mogą znaleźć między innymi
w budownictwie i transporcie. Występują w rozmiarach:
7, 8, 9, 10, 11.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie – 2
Odporność na przecięcie – 1
Odporność narozdzieranie – 2
Odporność na przekłucie – 2
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(2.1.2.2.X),
EN 420:2003+A1:2009, CE kat II

2122X

Rękawice ochronne - część chwytna wykonana z miękkiej skóry koziej. Część wierzchnia z bawełny typu jersey.
Szwy narażone na rozerwanie dodatkowo zabezpieczone
bizą. Rodzaj użytej skóry daje użytkownikowi wygodę
pracy, oraz dobrą manualność. Rękawice polecane do
wykonywania prac montażowych.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie – 2
Odporność na przecięcie – 1
Odporność na rozdzieranie – 2
Odporność na przekłucie – 1
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(2.1.2.1.X),
EN 420:2003+A1:2009, CE kat II

2121X

TECH-2

TECH-3

RĘKAWICE OCHRONNE
Rękawice wykonane z miękkiej koziej skóry, z zapięciem
na rzep. Zapewniają wysoki komfort pracy oraz dobrą
manualność. Rękawice posiadają dobrą wytrzymałość
dzięki wykonaniu części chwytnej z jednego płatu skóry.
Wnętrze dłoni wykonane z koziej skóry, dzięki czemu zapewniają bardzo dobrą manualność. Grzbiet wykonany
z elastycznej tkaniny gwarantując dobre dopasowanie
oraz wygodę pracy.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ EN 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie – 2
Odporność na przecięcie – 1
Odporność na rozdzieranie – 2
Odporność na przekłucie – 2
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(2.1.2.2.X),
EN 420:2003+A1:2009, CE kat II

2122X

Rękawice ochronne wykonane z miękkiej skóry koziej
w części chwytnej. Część wierzchnia wykonana z bawełny, przy nadgarstku zapięcie na rzep. Szwy narażone na
rozerwanie, dodatkowo zabezpieczone blizą. Dzięki użyciu miękkiej skóry cechują się dobrą manualnością. Ten
model dobrze sprawdzi się w pracach monterskich.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ 388:
•
•
•
•
•

Odporność na ścieranie - 2
Odporność na przecięcie – 1
Odporność na rozdzieranie – 2
Odporność na przekłucie – 1
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(2.1.2.1.X),
EN 420:2003+A1:2009, CE kat II

2121X

TECH-4

RCD-1

RĘKAWICE OCHRONNE
Rękawice ochronne wzmacniane wysokiej jakości skórą dwoinową. Wykonanie rękawicy całodłonicowe, i zakończone sztywnym mankietem w kolorze czerwonym.
Część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność
na przetarcia. Zastosowanie tej rękawicy można znaleźć
w ogólnych pracach mechanicznych, budownictwie czy
przemyśle ciężkim.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ 388:
•
•
•
•
•

Ochrona na ścieranie – 4
Ochrona na przecięcie – 2
Odporność na rozdzieranie - 4
Odporność na przekłucie – 3
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(4.2.4.3.X),
EN 420, oraz CE

4243X

Rękawice ochronne wykonane są ze skóry bydlęcej – skóra bydlęca licowa. Posiadają usztywniony mankiet w kolorze żółtym. Wykonanie całodłonicowe, część chwytna
wykonana z jednego kawałka skóry. Rękawice te wykazują dużą wytrzymałość i odporność na przetarcia. Zastosowanie rękawic głównie przy pracach mechanicznych
w budownictwie i przemyśle ciężkim.
PARAMETRY OCHRONNE ZGODNE Z NORMĄ 388:
•
•
•
•
•

Ochrona na ścieranie – 2
Ochrona na przecięcie – 2
Odporność na rozdzieranie – 4
Odporność na przekłucie – 2
Ochrona przed przecięciem – X

Rękawiczki posiadają normy: EN 388(2.2.4.2.X),
EN 420, oraz CE

2242X

RCL-1

KLIPS

Klips na rękawice wykonany z tworzywa
sztucznego, lekki i trwały. Można otwierać
i zapinać w dowolnym momencie, dzięki
czemu jest łatwy w użyciu.

OKULARY
OCHRONNE

zdjęcie: Freepik.com

BO-01

OKULARY OCHRONNE
Przeciwodpryskowe okulary ochronne w klasie optycznej 1. Szerokie łączenie szkieł i ramion zapewnia szczelną ochronę na najwyższym poziomie, mocne, a zarazem
ultralekkie szkła poliwęglanowe zapobiegają przed uderzeniem małymi elementami o prędkości do 45m/s oraz
blokują w 99,9% szkodliwe dziaałanie promieni jak również posiadają powłokę ANTI-FOG, która zapobiega parowaniu okularów. Całość wykonana z antyalergicznego
poliwęglanu, a łączna waga okularów to tylko 22g.
ZASTOSOWANIE OKULARÓW:
• przemysł ciężki (transport, przeładunek,
prace magazynowe)
• przemysł samochodowy
• mechanicy i operatorzy maszyn oraz urządzeń
Okulary są zgodne z normą: EN 166 F
Klasa ochrony - 1

Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa, co w całości daje wagę 22g. Szybki wykonane z poliwęglanu klasy
F, która zapewnia zwiększoną odporność na zarysowania,
uderzenia małymi elementami przy prędkości do 45m/s.
Dodatkowym atutem są szybki pokryte powłoką nieparującą ANTI FOG. Zauszniki dopasowują się do kształtu
głowy. Idealnie przylegają do twarzy zapewniając 100%
ochrony przed odpryskami dzięki silikonowemu noskowi.
Wykonane z antyalergicznego poliwęglanu.
ZASTOSOWANIE OKULARÓW:
• przemysł samochodowy
• mechanicy i operatorzy maszyn oraz urządzeń
• prace precyzyjne
Okulary są zgodne z norą: EN 166 F
Klasa ochrony - 1

BO-02

BO-03

OKULARY OCHRONNE
Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa,
co w całości daje wagę 22g. Szybki wykonane z poliwęglanu klasy FT, która zapewnia zwiększoną odporność na zarysowania i uderzenia małymi elementami przy prędkości
do 45m/s. Dodatkowym atutem jest możliwość używania
w dużym zakresie temperatur. Zauszniki dopasowują się
do kształtu głowy. Idealnie przylegają do twarzy zapewniając 100% ochrony przed odpryskami. Wykonane z antyalergicznego poliwęglanu.
ZASTOSOWANIE OKULARÓW:
• przemysł samochodowy
• mechanicy i operatorzy maszyn oraz urządzeń
• prace precyzyjne
Okulary są zgodne z normą: EN 166 F
Klasa ochrony - 1

Jednoczęściowe nakładki na okulary z poliwęglanu.
Powłoka anti-fog zapobiegająca parowaniu, oraz rysowaniu okularów. Szeroka regulacja zauszników: przód/tył/
góra/dół. Możliwość stosowania na okulary korekcyjne.

BO-04

BO-05

OKULARY OCHRONNE / ZATYCZKI DO USZU
Okulary z zausznikami wykonanymi z antypoślizgowego
materiału, zapewniającego wygodne dopasowanie. Pałąk
ze zdejmowaną uszczelką zapewnia dobrą ochronę przed
kurzem. Dodatkowo okulary wyposażone w elastyczną
opaskę w celu lepszego trzymania okularów. Okulary wykonane są w 1 klasie optycznej. Posiadają powłokę ANTI
FOG która zapobiega parowaniu okularów.
Akcesoria dodatkowe:
• Pasek czarny dopinany do zauszników BO-05-STRAP
ZASTOSOWANIE OKULARÓW:
• przemysł ciężki (transport, przeładunek,
prace magazynowe)
• przemysł samochodowy
• mechanicy i operatorzy maszyn oraz urządzeń
Okulary są zgodne z normą: EN 166 F
Klasa ochrony - 1

SA-1-3
Wielorazowe zatyczki SA-103 do uszu, wykonane z silikonu ze sznureczkiem
charakteryzują się dobrą ochrona słuchu przed nadmiernym hałasem na
stanowisku pracy, łatwością zakładania i dużym komfortem pracy. Wyposażono je w trzyczęściowy, odlewany kołnierz, który jest zaprojektowany tak,
aby pasował do większości kanałów ucha i zapewniał znaczną ochronę słuchu, połączone ze sobą sznurkiem. Zatyczki dostarczane w zamykanym pudełku w celu ochrony przed zabrudzeniem gdy są nieużywane.
DANE TECHNICZNE:
• przeznaczone do ochrony słuchu przed nadmiernym hałasem
na stanowisku pracy
• minimalny poziom tłumienia dźwięku: SNR=29dB H=29dB
M=26dB L=26dB
• rozmiar: 12.5 x 32mm
• zatyczki posiadają certyfikat CE EN352-2

SA-7-5-200L / SA-7-5-200W
Piankowe zatyczki SA-7-5 przeznaczone są do pracy w głośnym środowisku przy maszynach, które wydzielają wysokie natężenie dźwięku. Wkładki
do uszu wykonane z pianki poliuretanowej o właściwościach rozprężnych.
Sprzyja to dokładnemu dopasowaniu się do kanału słuchowego, tym samym
dając gwarancję na skuteczność tłumienia dźwięków. Cechują się miękkością
i elastycznością, dostępne w kolorze pomarańczowym.
DANE TECHNICZNE:
• przeznaczone do ochrony słuchu przed nadmiernym hałasem
na stanowisku pracy
• minimalny poziom tłumienia dźwięku: SNR=38dB H=38dB
M=36dB L=33dB
• rozmiar: 14 x 25mm
• zatyczki posiadają certyfikat CE EN352-2
• pakowane w worku po 200 par (SA-7-5-200L) lub w worku po
200 woreczków w każdym woreczku para (SA-7-5-200W)

PROWADZENIE EWIDENCJI DYSTRYBUCJI

WIELE INTERFEJSÓW SIECIOWYCH

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE PRODUKTÓW
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Wersja BASIC

Wersja PRO
-

To wersja developerska, otwarta na

tów. Oferuje proste zwroty.

ekran dotykowy.

7” dotykowy 15-przyciskowy

10” dotykowy

Charakterystyka

Ekran

-

-

Zwroty

(etykiet)
Funkcja dokonywania zwrotów za
kierownika

Nadawanie

×

Automatyczne
powiadomienia

×

Inteligentne
wydawanie

×

Przy przypisaniu etykiety

Funkcja inteligentnego wydawania

D810

Automat D810 jest
. Oparty na zasadzie

. Do automaoraz automat pomocniczy bez panelu użytkownika.

FUNKCJA REGULACJI KOMÓR PRODUKTU
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D1080

Automat D1080 jest
. Oparty na zasadzie

FUNKCJA REGULACJI KOMÓR PRODUKTU
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FUNKCJA REGULACJI KOMÓR PRODUKTU
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PARAMETRY TECHNICZNE
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PARAMETRY TECHNICZNE
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ASORTYMENT DODATKOWY
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POBIERANIE PRODUKTÓW
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