
 

  
 

 

Rozwiązania w zakresie etykiet 
dla środowiska magazynowego 

 

 

 

SATO  INTERNATIONAL 
EUROPE (HQ) 
Lambroekstraat 5A 

1831 Diegem Belgia 
Tel: +32 2 719 03 90 
Fax: +32 2 719 03 99 
Email: 
info@be.satoeurope.com 

 

 

SATO AUSTRIA 
T: +43 2762 52 690 
F: +43 2762 52 018 
info@at.satoeurope.com 

 

 

SATO BENELUX 
Techniekweg 1b 
3481 MK Harmelen 

P.O. Box 146 
3480 DC Harmelen 

Holandia 
T: +31 (0)348-444437 
F: +31 (0)348-446403 
info@nl.satoeurope.com 

 

 

SATO FRANCE 
Parc d’activités 
Rue Jacques Messager 

59175 Templemars 
Francja 
T: +33 3 20 62 96 40 
F: +33 3 20 62 96 55 
info@fr.satoeurope.com 

 

 

SATO  GERMANY GMBH 
Waldhofer Straße 104 
69123 Heidelberg 

Niemcy 
T: +49 (0)6221 5850-141 
F: +49 (0)6221 5850-282 
info@de.satoeurope.com 

SATO INTERNATIONAL 
EUROPE, N.V., 
ESPAÑA 
(Hiszpania & Portugalia) 
Avda. de la Vega, 1, Edif.3, 
3ª planta. 28108 Alcobendas 

Madryt 
T: +34 902 333 341 
F: +34 902 333 349 
info@es.satoeurope.com 

 

 

SATO ITALY 
Via Mazzini, 12 
22070   Binago (CO)  

Włochy 
info@it.satoeurope.co
m 

 

 

SATO NORDICS 
(Dania, Finlandia, Islandia, 

Norwegia, Szwecja) 
Mölndalsvägen 91 
41263 Göteborg (Gothenburg) 
Szwecja 
T: +46 31 3511500 
F: +46 31 402558 
stb.support@se.satoeurope.com 

 

 

SATO POLSKA 
ul. Ryszarda Chomicza 3 
55-080 Nowa Wieś Wrocławska 

Poland 
T: +48 71 776 04 60 
F: +48 71 776 04 68 
info@sato.pl 

SATO SWITZERLAND 
Frankfurter Straße 95 
65479 Raunheim 

Niemcy 
T: +49 6272 9201 324 
F: +49 6272 9201 399 
info@de.satoeurope.com 

 

 

SATO UK 
(Wielka 
Brytania, 
Irlandia) 
Valley Road 

Harwich 
Essex CO12 4RR 
Wielka Brytania 
T: +44 1255 2400 00 
F: +44 1255 2401 11 
enquiries@satouk.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwiększona wydajnośd i 
oszczędnośd kosztów kontroli inwentarza, 
kompletacji, sprawdzania i dostawy 

 
Kody kreskowe i druk oraz etykietowanie RFID System druku 

mobilnego dla etykiet kompletacji 

System wózków 

magazynowych System 

wózków 

widłowych 

Drukowanie etykiet „na żądanie” na miejscu bezpośrednio 

na produktach 
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Innowacyjne rozwiązania SATO z zakresu druku RFID i kodów 
kreskowych zapewniają bezproblemowy i wydajny przepływ 
produktów i informacji - tym samym oszczędzając czas, 
poprawiając produktywnośd oraz działanie magazynu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalistyczne systemu obniżające koszty magazynowe 
 

Opracowaliśmy trzy wydajne systemy 

dedykowane środowiskom magazynowym. Z 

naszym Systemem Druku Mobilnego dla Etykiet 

Kompletacji, Systemem wózków magazynowych 

oraz Systemem wózków widłowych pomożemy 

Ci osiągnąd nowy poziom precyzji i wydajności w 

całym procesie przetwarzania materiałów od 

odbioru, przez magazynowanie, aż po wysyłkę. 

Wszystkie trzy systemy oferują druk „na 

żądanie”, co umożliwia operatorom drukowanie 

właściwych etykiet na miejscu i umieszczanie ich 

bezpośrednio na produktach lub pudełkach 

podczas procesu kompletacji. Nie ma potrzeby 

udawania się do jednego miejsca drukowania 

aby wysład dane i odebrad etykiety – co 

prowadzi do zwiększenia liczby przedmiotów 

obrabianych podczas zmiany oraz znaczących 
oszczędności. 

 

 
 

System druku mobilnego 

dla etykiet kompletacji 

Wykorzystuje on bezprzewodowe terminale 

ręczne oraz lekkie drukarki mobilne do druku 

etykiet kompletacyjnych i/oraz etykiet 

wysyłkowych w celu poprawy działao 

kompletacyjnych i sprawdzających w Twoim 

magazynie. 

Etykietowanie na żądanie i na miejscu przy 

użyciu bezprzewodowych drukarek mobilnych 

skutkuję krótszym czasem reakcji, zwiększoną 

wydajnością i niezawodnością, a także niższymi 

kosztami działao kompletacyjnych i 

sprawdzających. 

System wózków magazynowych 

Mobilna jednostka drukująca dla środowiska 

magazynowego, bezprzewodowy system 

wózków magazynowych od SATO to redukcja 

kosztów, wysoka niezawodnośd i elastyczne 

rozwiązania dla kontroli inwentarza, dostawy i 

działao sprawdzających. Operatorzy mogą 

drukowad na miejscu, co pozwala zmniejszyd 

przestoje. 

SATO dostarcza niezawodne stalowe wózki z 

termicznymi drukarkami kodów kreskowych, 

mobilnym akumulatorem, źródłem zasilania, 

skanerem oraz bezprzewodowymi 

narzędziami LAN. Istnieje również możliwośd 

montażu komputera, klawiatury i 

standardowej drukarki biurowej na wózki – a 

wszystko to połączone z komputerem 

nadrzędnym i pozostałymi urządzeniami. 

Twój komputer może byd stale podłączony do 

komputera nadrzędnego, a operatorzy mogą 

drukowad dokumenty wysyłkowe w 

dowolnym czasie i miejscu w magazynie. 

System wózków widłowych 

System wózków widłowych SATO umożliwia 

zarówno kompletację i dostarczenie etykiet w 

celu zwiększenia wydajności. Składa się on z 

niewielkich mobilnych drukarek termalnych 

montowanych na wózku oraz ręcznym 

terminalu z wyświetlaczem LCD. Kiedy złożone 

zostaje nowe zamówienie, kierowca skanuje 

etykietę na półce, a następnie kod kreskowy 

na produkcie, a ta informacja przekazywana 

jest do komputera nadrzędnego. Jeśli 

lokalizacja produktu jest prawidłowa, 

komputer automatycznie wysyła etykietę 

wysyłkową do drukarki termicznej SATO, 

potwierdzając właściwe dopasowanie etykiety 

do przedmiotu. 

Możesz przymocowad mobilną drukarkę SATO 

do akumulatora dowolnego pojazdu przy 

użyciu konwertera SATO DC/DC. 
 

 

Materiały eksploatacyjne 

Zatwierdzone przez SATO etykiety dostępne są 

w szerokim wyborze rozmiarów i materiałów 

dla Twoich operacji etykietowania w 

magazynie. Dostępny jest również szeroki 

wybór taśm karbonowych do różnego rodzaju 

zastosowao. Etykiety i taśmy karbonowe SATO 

są stale testowane w celu zapewnienia jak 

najlepszej jakości druku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kompleksowe wsparcie 

na każdym etapie 

Dedykowany opiekun klienta SATO będzie 

współpracował z Tobą aby dokładnie określid 

Twoje potrzeby i dobrad rozwiązania 

odpowiednie dla Twojego magazynu. Po złożeniu 

zamówienia, automatycznie uzyskasz dostęp do 

naszej niezastąpionej obsługi posprzedażowej. 

Nasz zespół ds. obsługi klienta odpowie na 

wszystkie Twoje pytania, a nasz zespół wsparcia 

technicznego jest dostępny telefonicznie 

zapewniając doradztwo techniczne. 
 

 

Zapraszamy do kontaktu 

Aby dowiedzied się więcej na temat sposobu w 

jaki SATO pomoże obniżyd koszty i zwiększyd 

wydajnośd Twojego przedsiębiorstwa, 

zapraszamy do kontaktu z lokalnym 

przedstawicielem SATO. 

 

O firmie SATO 
Utworzona w 1940, firma SATO jest pionierem i 

liderem w branży rozwiązao w zakresie druku 

kodów kreskowych i etykiet RFID. W 

odpowiedzi na trwający postęp technologiczny, 

stworzyliśmy pierwszą na świecie ręczną 

etykieciarkę, a także wprowadziliśmy na rynek 

pierwszą drukarkę kodów kreskowych metodą 

termotransferu. Klienci polegają na rzetelności 

SATO, efektywności pracy i oszczędzaniu 

zasobów – co w efekcie pomaga w ochronie 

środowiska naturalnego. 

Oferujemy kompletne i zintegrowane 

rozwiązania dla Twojego biznesu. SATO 

przeprowadzi Cię od  

początkowej fazy konsultacji do montażu 

wyposażenia do etykietowania i wspierającego 

sprzętu i oprogramowania w Twoim środowisku. 

Dobierzemy drukarki i media 

najodpowiedniejsze dla Twojego biznesu, a 

także zapewnimy wsparcie techniczne dla 

naszych systemów. 

Jesteśmy gwarantem solidnych rozwiązao i 

niezawodnej eksploatacji każdego produktu z 

naszej szerokiej oferty, m.in. drukarek do 

druku termicznego i termotransferowego, 

modułów drukujących OEM, 10,5-calowych 

drukarek szerokopasmowych, akcesoriów, 

oprogramowania do projektowania etykiet, 

etykiet i taśm do druku metodą 

termotransferu. Drukarki RFID nowej generacji 

używają częstotliwości radiowej do 

odczytywania i zapisywania danych na 

„inteligentnych” etykietach w zgodzie z 

najnowszymi standardami. 

 

 

www.satoeurope.com www.satoeurope.com 

http://www.satoeurope.com/
http://www.satoeurope.com/

