Dit heeft u gemist tijdens de Logistica 2017!
Om u in de gelegenheid te stellen om ons complete Laad
en Los programma te bekijken ontvangt u deze overzicht
e-mail.
Uiteraard kunt u ook onze website bezoeken:
www.pewisys.nl,
www.newland-engineering.com
www.cartonmover.nl

Klik op foto voor video Cartonmover ERGO

Klik op de folder voor meer info

De Cartonmover Ergo container laad/losmachine voor het lossen en laden van dozen klein en groot , autobanden , zakken , E-commerce , meubels ed.
pewiSYS, Newland en CartonMover zijn samen in staat voor u een complete assortiment van laad en lossystemen aan te beiden. Of het nu gaat om:
- Semi automatische lossystemen of
- vol automatisch laad systeem of
- een ergonomisch laad/lossysteem of
- een simpele en goedkope oplossing als hulp bij het lossen van containers
(met of zonder dock situatie) pewiSYS, Newland en CartonMover kan u alles bieden.

Zodra uw laad/lossysteem is geoptimaliseerd zijn wij tevens in staat om u advies te bieden op het gebied van sorteren en palletiseren van de dozen en of
zakgoederen.
Tijdens de Logistica 2017 heeft u de volgende video gemist! Druk op

om de video te bekijken

Watch video

Mobiele flexible opslossing
dock situatie

Mobiele oplossing
zonder Dock

Semi-automatische los oplossing
dock situatie
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Onze pewiFLEX™ is een modulair systeem, die
kan bestaand uit de volgende modulen:
- impact unit
- aangedreven harmonica rollenbaan
- zwaartekracht harmonica rollenbaan
- elektronische eindstop
- drukloos accumulatie
besturingssysteem
- pewiCOUNTER, telsysteem
- pewiJOIN,
koppelsysteem
Voor meer informatie druk op
de afbeelding 

Newland Engineering Co Ltd, is specialist in het bouwen en
ontwikkelen van klant specifieke telescopische
bandtransporteurs. Of het nu gaat om situaties waar een dock
aanwezig is of niet, Newland heeft hier een oplossing voor. Zo
is de TC33 (zie afbeelding) uitermate geschikt voor het laden
en lossen van containers en vrachtwagens waarbij er geen
Dock aanwezig is. Tevens heeft Newland systemen ontwikkeld
voor het automatisch laden van vrachtwagens.

Cartonmover is marktleider in snelle en economische
CONTAINER losmachines.
Semi- automatisch gelost max ca 1300 dozen per uur.
Gemiddeld over een jaar gemeten 800-1000 dozen per
uur. Dit bij veel ....bv 30 SKU,s en weinig artikelnummers
in de containers.
Gerenommeerde bedrijven zoals:
- succesvolle retailer ACTION,
- het grootste magazijn van Nederland die van
KOOPMAN international ,
- De nummer twee na Ikea ... GWL STEINHOFF
group en
- RABELINK logistics onderdeel van de
Huettemann group
lossen hun zee containers met veelal,,China goods,, al
snel en ergonomisch met CARTONMOVER.
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