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> SMART WHEEL
Kostnaden för kundvagnar utsatta för skadegörelse eller stöld är 

för många butiker betydande. Med ett pris på ca 800 - 1.200 kr 

per kundvagn innebär kompletteringar, reparationer och hämt-

ningar av vagnar en accelererande utgift. Men det största proble-

met för butiken blir låga snittköp om vagnar inte finns tillgängliga 

och kunden istället tar en kundkorg.

Med Smart Wheel som fungerar digitalt kan du eliminera dessa 

problem. När Smart Wheel installeras, gräver eller fräser man ned 

en signalkabel runt en parkeringsplats eller en bestämd yta. 

Denna signalkabel är kopplad till en elektronikbox som sänder ut 

en lågfrekvent signal. 

När vagnen monterad med Smart Wheel närmar sig den osynliga 

gränsen aktiveras mottagaren i hjulet och vagnen stannar. 

Personalen kan enkelt låsa upp hjulet med en fjärrkontroll och 

vagnen är åter i drift.

> SMART WHEEL 
• Skapar ordning i er kundvagnspark

• Gör det svårt att stjäla era kundvagnar

• Reducerar skadegörelse till minimum

SMART WHEEL
ELEKTRONISK FOTBOJA PÅ KUNDVAGN

PERMITTER ANTENN
Hjulet låser sig och låses upp exakt där 
kabeln, med tät väderbeständig dubbeliso-
lering, byggs in i marken under parkerings-
ytan.

UPPLÅSNINGSZON
Ligger bakom låszonen. När man drar kundvagnen bakåt 
låser Smart Wheel upp sig och kunden kan köra vagnen 
som vanligt igen.

LÅSZON
Frekvensen på den digitala signal som gör att hjulet låser sig kan ställas 
in så att den tas emot av alla kundvagnar inom en viss radie från den 
nedgrävda antennen.

CARTKEY
Hjulen kan låsas upp snabbt och 
enkelt utan lyft och utan 
problem genom att trycka på 
knappen på denna CartKey.

SMARTWHEEL
När kundvagnen kommer fram 
till gränsen skickas en signal till 
hjulet som gör att det gradvis 
låser sig. 

+WHEEL
Detta lite mer robusta system 
med två låsbara hjul är utformat 
med tanke på de mest ihärdiga 
kundvagnstjuvarna. Hjulen är i 
standardstorlek, passas så gott 
som alla kundvagnar och kan 
installeras på plats eller i fabrik.

Lås upp hjulen med den 
trådlösa fjärrkontrollenInformationskylt


