
O RoboCrib® LX2000 foi projetado para fornecer acesso 

seguro para até 2574 SKUs (itens exclusivos). A variedade 

de tamanhos de recipientes disponíveis torna a gestão de 

itens pequenos e grandes uma realidade (pastilhas de metal 

duro, brocas, latas de spray, fita, óculos de segurança, 

ferramentas de ar, pontas de soldadura, solda, depósitos de 

soldadura e muito mais!).

O RoboCrib® pode controlar o acesso aos produtos por 

item, funcionário ou trabalho. Além disso, o sistema tem a 

capacidade de rastrear números de “controle de lote” e itens 

serializados.

O controle de calibração garante que nenhum item 

serializado irá ser emitido se tiver saído de seu ciclo de 

calibração autorizado. O software AutoCrib® também 

fornece controle de FOD (Foreign Object Debris). Ao 

contrário de outros sistemas, o RoboCrib® é fisicamente 

móvel e pode ser montado em rodas opcionais, 

tornando-o perfeitamente adequado para gerir a 

manutenção e peças de reparação em grandes áreas 

como hangares de aviões, estaleiros e grandes fábricas.
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COMO FUNCIONA
1.Login – Os funcionários acedem ao RoboCrib® LX2000 usando o seu cartão ou número de funcionário. Para 

segurança adicional, pode requer validação de impressão digital.

2. Select Item – Selecione Item - Utilizadores e, a seguir, seleciona o item que deseja.

3. Dispense – Dispensar - O RoboCrib® LX2000 moverá automaticamente o item para a posição e abrirá a porta.

Opcional: um PIN também pode ser exigido, bem como solicitações para rastrear dados gerais, como Número do 

Departamento, Número do Trabalho, Número do Cliente, Número Final, etc ...

CARACTERÍSTICAS
• Disponibilidade 24-7 - Com segurança e responsabilização

• Não é necessário reempacotamento - Economize tempo e dinheiro 

com cada cada vez que renova o stock

• Tempo de recuperação rápida - Acesse qualquer item em menos de 10 
segundos!

• Automatiza os pedidos de compra - calcula até os prazos de entrega

• Écran tactile de alta resolução de 19 "(48 cm)

• Tamanho do compartimento variável - personalizado para suas 
necessidades exatas

• Venda quase qualquer item, tipo ou tamanho! - Distribua itens 

grandes, pequenos ou delicados sem deixá-los cair!

• Controle de itens recondicionados - Força o uso de itens recondicionados 

primeiro

• Pesquisa universal - Pesquise qualquer item em toda a fábrica

• Gestão de medidor - Negar acesso a um medidor serializado que saiu 

de seu ciclo de calibração

• Multilíngue - Suporte para outros idiomas

• Reconfigurável em campo - configurações de escaninhos para uma 

variedade de tamanhos de itens e escaninhos configuráveis em campo 

opcionais estão disponíveis para que possa facilmente mudar os tipos de 

escaninhos com apenas um parafuso!

• Suporte total ao acesso do utilizador - Suporta cartões de proximidade, 

porta-chaves, cartões com banda magnética, códigos de barras, 

teclado / PINs

• Capacidade de peso: 2600 lbs (1179 kg)

• Configurações: até 2574 Bins SKUs (produtos exclusivos)

• Compartimento 62 "W (157 cm) x 84" H (213 cm) x 62 "D (157 cm)

• Alimentação: 100-240VAC– 50 / 60HZ, 5A / 2,5A MAX

• Opcional: as rodas giratórias facilitam a realocação de suas máquinas 

onde quiser

• Garantia de 12 meses

SOFTWARE
• Mais de 200 relatórios padrão!

• AutoCrib.net or Cliente-Servidor- serviços geridos na 

cloud ou rede interna protegida

• EDI - EDI - Avisos avançados de envio (ASN) via EDI

• Suporte de sistema ERP- Interface com muitos sistemas  

ERP populares (SAP, JDE, Baan, etc ...)

• Alertas - Receba alertas de inventário e envie relatórios  

por e-mail para qualquer smartphone, tablet ou 

computador
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