FAC T SHE E T SYST E M E N

Bakkensorteersysteem
Kies voor efficiënt sorteren met het bakkensorteersysteem van WSP. Dit systeem is zeer
geschikt voor wasserijen met veel categorieën en een hoog volume.
Wat is het bakkensorteersysteem?
Het bakkensorteersysteem van WSP is met een sorteercapaciteit van meer dan 550 kilo
wasgoed per manuur een zeer efficiënt systeem. Afhankelijk van het sorteervolume kan één
persoon 4 tot 6 bakken bedienen. Daarmee is dit systeem geschikt voor wasserijen met veel
categorieën en een hoog volume.

Features

Eén persoon kan 4 tot 6 bakken bedienen
Sorteersysteem van 6 tot 24 posities
Altijd sorteren zonder stilstand, dankzij de optionele dubbele
sorteerbak
Systeem met dubbeltrolley zakken (35 – 110 kilo)
Kan verzonken in de vloer worden opgesteld (waarmee sorteren
vanuit container ook mogelijk is) of worden voorzien van een
werkbordes

Laundry innovators

Technical data

Sorteercapaciteit van meer dan 550 kilo per manuur

Eenvoudig schoon te houden

Geschikt voor veel categorieën en hoog volume, bijvoorbeeld
ziekenhuiswas

Mogelijkheid van bij elkaar voegen van gewenste artikelen van
restwas van klant voor optimale wasbuisbelading

Een constante aanvoer van wasgoed mogelijk dankzij de omloop van
wasgoed of een automatische belading van extra vervuild wasgoed
of artikel met hoogste volume

Mogelijkheden van vuilverzameling en -afvoer
Mogelijkheid van uitsluizen van gewenste artikelen van restwas van
klant voor optimale wasbuisbelading

Lage onderhoudskosten
Mogelijkheid automatisch beladen van gewenste artikelsoort
Elektronische gewichtsregistratie
Mogelijkheid van sorteren in 2 criteria achter elkaar
Meerdere klanten per batch mogelijk
Dankzij koppeling met WinWash mogelijkheid tot klant/
productkeuze en klant/batchregistratie
Sorteermatrix en -volgorde aan te passen aan de vraag en/of aanbod

Mogelijkheid automatische klantregistratie door middel van RFID of
barcode
Sorteerband bediening met behulp van fotocel (bediening door
voetbeweging)

CONTACT

MEER INFORMATIE?

Heuvelsesteeg 1
3959 BA Overberg
The Netherlands
T: +31(0)343 481 580
E: info@wspsystems.com

Heeft u interesse in het bakkensorteersysteem? Of bent u benieuwd wat
WSP kan betekenen in uw situatie? Neem dan gerust contact met ons op.
We denken graag met u mee!
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