PRO-TRANS

Profesjonalne zabezpieczenia ładunków

Wskaźnik wstrząsu
Wskaźniki wstrząsu ShockWatch 2 ostrzegają wszystkich,
że z przesyłką należy obchodzić się ostrożnie, i że jest monitorowana
pod kątem niewłaściwej obsługi.
Firmy spieszą się i stale szukają sposobów na obniżenie kosztów.
Załadunek i rozładunek stwarza możliwości upuszczenia i uszkodzenia produktów. Często
trudno jest stwierdzić, kto jest odpowiedzialny za uszkodzenie i w którym momencie do niego
doszło.
Wskaźniki ShockWatch 2 pomagają firmom zajmującym się łańcuchem dostaw przypisać
odpowiedzialność oraz dopracować procesy, aby zapobiec niewłaściwemu obchodzeniu się z
towarem w przyszłości. Wskaźnik ShockWatch 2 pomaga zmniejszyć liczbę wypadków
związanych z uszkodzeniami, aby ostatecznie obniżyć koszty i zminimalizować ryzyko
reklamacji.
Wskaźniki ShockWatch 2 zapobiegają niewłaściwemu obchodzeniu się i zmniejszają koszty
związane ze szkodami, wskazując, kiedy produkty zostały narażone na potencjalnie szkodliwe
uderzenie podczas transportu lub przechowywania. ShockWatch 2 to odporne na manipulacje,
mechanicznie aktywowane urządzenia, które zmieniają kolor na czerwony po wystąpieniu
uderzenia.
Korzyści:
• Działa jako wizualny czynnik zniechęcający do niewłaściwego obchodzenia się z produktem
• Zmniejsza niewłaściwe obchodzenie się z przesyłką poprzez zwiększenie świadomości
przewoźnika
• Zapewnia niepodważalne dowody niewłaściwego obchodzenia się z przesyłką
• Ostrzega odbiorcę o konieczności sprawdzeniu zawartości przed akceptacją
• Promuje łańcuch odpowiedzialności za całą obsługę produktu
• Potwierdza skuteczność pakowania
• Pomaga zidentyfikować miejsca problemów w łańcuch dostaw, od produkcji do transportu i
magazynowania
Wskaźniki są dostępne w siedmiu czułościach od 5G do 75G i są dobierane w zależności od
wielkości i wagi produktu.
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Wskaźniki przechyłu
Zastosowanie wskaźników TiltWatch informujących o zbyt wielkim przechyleniu nie
zabezpiecza bezpośrednio naszego towaru przed tym zjawiskiem. Wskaźniki te należy
traktować jako element programu, który zmusza osoby ładujące i zabezpieczające towar na
środku transportu, przewoźnika, odbiorcę rozładowującego i magazynującego przesyłkę do
zwiększonej uwagi i staranności podczas wykonywania swych prac. Pokazują one bowiem
fakt zaistnienia niekorzystnego zjawiska i stwarzają możliwość zidentyfikowania osoby
odpowiedzialnej lub momentu kiedy ono nastąpiło. Umożliwia to jednocześnie szybkie
załatwianie spraw związanych z występowaniem ewentualnych uszkodzeń a co za tym idzie
reklamacji.
Wskaźniki TiltWatch są dostępne w dwóch wariantach.
TiltWatch Normal to prosty w obsłudze, wymagający aktywacji, odporny na warunki
atmosferyczne, nieodwracalny wskaźnik jednorazowego użytku. W przypadku wystąpienia
przechyłu powyżej 80°, pole informacyjne wskaźnika zabarwia się na czerwono.
TiltWatch Plus to wskaźnik aktywujący się już przy przechyle większym niż 30° i pokazujący
nachylenie produktu co 10°. Dodatkowe pole na wskaźniki pokazuje również czy produkt nie
był postawiony do góry nogami oraz czy nie był odwrócony o 360°.
Aktywacja wskaźników TiltWatch polega na odklejeniu folii zabezpieczającej z tylnej strony.
Proces montażu zostaje zakończony poprzez naklejenie wskaźnika na opakowanie lub
produkt.
Korzyści:
• Działa jako wizualny czynnik zniechęcający do niewłaściwego obchodzenia się z produktem
• Zmniejsza niewłaściwe obchodzenie się z przesyłką poprzez zwiększenie świadomości
przewoźnika
• Zapewnia niepodważalne dowody niewłaściwego obchodzenia się z przesyłką
• Ostrzega odbiorcę o konieczności sprawdzeniu zawartości przed akceptacją
• Promuje łańcuch odpowiedzialności za całą obsługę produktu
• Potwierdza skuteczność pakowania
• Pomaga zidentyfikować miejsca problemów w łańcuch dostaw, od produkcji do transportu i
magazynowania
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