
VLOEIENDE PROCESSEN.
GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen – 
efficiency bij inkoop en uitgifte.

INNOVATION
Prijzen excl. BTW, geldig t/m 31-07-2019

Met productvideo op 
Hoffmann Group TV.
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De Tool24 artikeluitgiftesystemen.
FLEXIBELE EN MODULAIRE SYSTEMEN VOOR DE EFFICIËNTE 
EN BETROUWBARE ARTIKELUITGIFTE.

Vanaf het individuele advies, de ingebruikname voor een succesvolle productie 
tot en met de After-Sales-services, staat onze know-how u voortdurend ter 
beschikking. Samen met u ontwikkelen we een oplossing, die exact op uw eisen 
is afgestemd en een hoge investeringszekerheid biedt. Zo maakt u uw werkpro-
cessen efficiënter, verhoogt u uw productie duurzaam en verlaagt u uw pro-
ceskosten.

Snelle uitname
Meervoudige uitname / -vulling.

Winkelwagenreservering / -uitname.

Individuele gebruikersfavorieten.

FP

Intuïtieve bediening
Volledige tekst zoeken.

Snelle gebruikersaanmelding 
(PIN, RFID,  fingerprint).

Individualisering op gebruikersniveau 
 (gepersonaliseerd dashboard).

Software
De nieuwe software biedt snelle en eenvoudige mogelijkheden om uw gereedschap en C-artikelen efficiënt te beheren.

Laden-uitgiftesysteem

GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen www.hoffmann-group.com
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LAN

Vele koppelingsmogelijkheden
Netwerkinterface (LAN) voor integratie 
in bedrijfsnetwerk.

Aansluiting op ERP-systemem.

Extern magazijnbeheer.

Mobile-device-geschikt
Toegang via tablets en laptops.

Self-scaling software.

Winkelwagenreservering vanaf 
de werkplek.

Verticaal uitgiftesysteem Enkele stuks-uitgiftesysteem

Prijzen excl. BTW, geldig t/m 31-07-2019 INNOVATION
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C-artikel management

4

GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen www.hoffmann-group.com
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Veel bedrijven.  
Eén probleem. 
Zoals altijd is het ontwikkelen van slanke inkoopprocessen 
bij C-artikelen voor de meeste bedrijven een grote uitdaging. 
De inkoopvolumes van C-artikelen zijn klein (< 20%),  
maar ze zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de 
administratieve inkoopuitgaven (> 80%) en daardoor 
extreem duur. 

Eén oplossing: Tool24.
De GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen bieden u meer efficiency bij 
inkoop en levering met een integrale toegang tot een database! 

DE ERVARING LEERT DAT DE PROCESKOSTEN VOOR 
INKOOP EN MAGAZIJNVOORRADEN HIERDOOR 
DRASTISCH KUNNEN WORDEN VERLAAGD. 
TEGELIJKERTIJD STIJGT BIJ UW CARTIKELEN DE 
LEVERINGSBETROUWBAARHEID.

20 %80 %

50 % Besparings- 
potentieel

Zoals altijd is het ontwikk
bij C-artikelen voor de me
De inkoopvolumes van C
mamaar ze zijn verantwoord
administratieve inkoopui
extreem duur. 

De GARANT Tool24 artikeluitg
inkoop en leevev ring met een in

DDDDEEEEEE  EEEEEERRRRRRVVVVVVVVAARING LEERT 
IIIIIIINNNNNKKKKKKKOOOOOOOOOOP EN MAGAZIJ
DDDDDDDDDDDRRRRRAASTISCH KUNNEN
TTEGELIJKERTIJD STIJ
LEVERINGSBETROUW

Prijzen excl. BTW, geldig t/m 31-07-2019 INNOVATION
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Eersteklas service uit één hand.
WIJ DOEN HET. SLEUTELKLAAR.

Advies

Vanaf de eerste opname van uw 
behoeften tot aan de installatie 
staat onze know-how u voort- 
durend ter beschikking.  
Samen met u ontwikkelen wij een 
oplossing, die exact is afgestemd 
op uw wensen. Zo maakt u uw 
arbeidsprocessen efficiënter en 
verhoogt u uw productiviteit 
duurzaam.  

  Uitgebreid netwerk van 
adviseurs.

  Wereldwijd meer dan 60 
eBusiness-adviseurs.

  Behoefteanalyse.
  Leveringsconcepten.

Planning

Profiteer van de ontwikkeling 
en planning van onze eBusi-
ness-experts. U zult onder de 
indruk zijn van de individuele 
mogelijkheden. U ontvangt een 
gedetailleerd en praktijkge- 
trouw ontwerp van uw artikeluit-
giftesysteem inclusief een voor-
stel voor de individuele indeling 
van de lades voor het opslaan 
van uw artikelen. 

  Standaard- of geïndivi-
dualiseerde systemen.

  Systemen flexibel 
uitbreidbaar.

  Variabele indelings en combi-
natiemogelijkheden van enkele 
stuks-uitgifte- en ladensystemen.

  Interfaceplanning

Offerte

U kunt in onze offertes rekenen 
op volledige kostentransparan-
tie zonder verborgen kosten. 
Hierdoor ontvangt u de maxi-
male plannings- en investerings-
zekerheid. Indien u alternatieve 
financieringsmodellen voor de 
aankoop wenst, neem dan con-
tact met ons op. Wij adviseren u 
graag. 

  Bindend en transparant.
  Plannings- en 

 investeringszekerheid.
  Sleutelklare project- 

afwikkeling.

GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen www.hoffmann-group.com
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Levering

Laat u zich eersteklas bevoorra-
den. Onze standaardsystemen 
ontvangt u rechtstreeks af ma-
gazijn uit ons bedrijfsinrichtings- 
center bij München. Dankzij ons 
speciale transportnetwerk ga-
randeren wij u een zorgvuldige 
en betrouwbare bezorging.

  Standaardsystemen vanaf 
magazijn leverbaar.

  Korte levertermijen voor 
individuele oplossingen.

  Zorgvuldig transport door 
speciaal bezorgnetwerk. 

Ingebruikname / scholing

Montage, ingebruikname en scho-
ling van uw gebruikers door pro-
fessionals. Onze adviseurs bereiden 
de basisgegevens voor en maken 
het artikeluitgiftesysteem voor u 
gebruiksklaar.  
Na een succesvolle installatie 
scholen wij uw administrators om 
ze vertrouwd te maken met het 
nieuwe systeem. 

  Professionele ingebruikname.
  Instructie en scholing 

op locatie.
  Officiële overdracht aan de 

projectverantwoordelijken.

After Sales 

Na een succesvolle installatie 
laten wij u niet in de steek. 
Onze deskundige service-hot-
line en onze eBusiness-adviseurs 
staan u met raad en daad ter 
zijde. Daarnaast bieden wij u 
individuele servicepakketten.  

  Service-Hotline.
  Onderhoudscontracten.
  Update-Service.
  Optioneel: service en 

uitbreiding op locatie 
door systeemleverancier.

  Systeemuitbreidingen.

Prijzen excl. BTW, geldig t/m 31-07-2019 INNOVATION
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„Kortere trajecten – betere efficiency – tevreden 
DANKZIJ DE PERMANENTE BESCHIKBAARHEID VAN GEREEDSCHAP IS HET WERK VAN 
DE MONTEURS BIJ DE DB FAHRZEUGINSTANDHALTUNG GMBH IN NEUMÜNSTER  
AANZIENLIJK GEMAKKELIJKER GEWORDEN   DANKZIJ HET INNOVATIEVE GARANT 
Tool24 SMARTLINE SYSTEEM. 

Klantenmening

In de fabriek van de DB Fahrzeuginstandhaltung 
GmbH in Neumünster wilde de bedrijfsleiding be-
reiken dat de rond 500 medewerkers ook in een 3 
ploegendienst de klok rond  probleemloos over het 
benodigde gereedschap konden beschikken. Tegeli-
jkertijd moesten de looptijden van de medewerkers 
significant worden verkort, want deze zijn vanwege 
de diverse fabriekshallen op het terrein nu eenmaal 
wat langer en tijdrovender.

Daarom werd in nauw overleg met de eigen DB-me-
dewerkers  – uiteindelijk zijn zij het, die het gereed-
schapsmanagement in hun dagelijkse werk gebruiken 
en er mee omgaan – en de klantenservice van de 
Hoffmann Group een individueel en op de specifieke 

behoeften van de monteurs afgestemd systeem ont-
wikkeld. Dat ontlast hen nu dagelijks en het verbeterde 
de arbeidsprocessen aanzienlijk.

De Deutsche Bahn kwam het GARANT Tool24 Smart-
line-systeem op het ‚spoor‘ via de website en infor-
matiemateriaal van de Hoffmann Group en door 
een gesprek met de regionale verkoopleider van de 
systeempartner voor kwaliteitsgereedschap. 
 
De verantwoordelijken en enkele medewerkers van 
de afdeling onderhoud van DB werden definitief 
overtuigd bij een bezoek aan de firma Krones, die het 
systeem al langere  tijd in een grote opzet met succes 
gebruikt.

Artikeluitgiftesysteem bij de  
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH 

GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen www.hoffmann-group.com

GARANT_Tool24_NIEUW_AUG_2018.indd   8 15-10-2018   16:55:42



9

medewerkers“

„De hoge kwaliteit van de GARANT-producten 
en het uitstekende advies door de Hoffmann 
Group gedurende de planning- en uitvoeringsfa-
se was voor ons uiteindelijk doorslaggevend om 
een beslissing in het voordeel van het GARANT 
Tool24 Smartline systeem te nemen“, zegt Jovany 
Krämer, hoofd magazijn en logistiek bij de DB Fahr-
zeuginstandhaltung GmbH in  Neumünster.  Hij stelt 
bovendien tevreden vast dat: „Dankzij het gebruik 
van dit innovatieve gereedschapsmanagement- 
systeem  konden we niet alleen onze arbeidsproces-
sen door kortere looptijden en een permanente be-
schikbaarheid van het gereedschap optimaliseren, 
maar ook  de tevredenheid van onze medewerkers 
aanzienlijk verhogen.“

DB Neumünster – volledig uitgerust 
dankzij Tool24 Smartline

De nieuwe GARANT Tool24 Smartline wordt bij de  
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH in Neumünster 
dagelijks meermaals gebruikt en maakt het faciliteren 
van gereedschap voor de medewerkers erg gemakke-
lijk – in het bijzonder tijdens de nachtdienst, wanneer 
de reguliere gereedschapsuitgifte gesloten is en men 
zichzelf bij de robuuste kasten met maximaal 90 lades 
kan bedienen. Bovendien is het dankzij de intuïtie-
ve software mogelijk om vliegensvlug de gewenste 
keuze te maken door middel van scanner, trefwoord of 
artikelnummer.

Eenvoudig artikelen zoe-
ken via barcodescanner

Gebruikersaanmelding via 
RFID-personeelskaart

Betrouwbare gereedschaps-
levering, 24 uur per dag

Prijzen excl. BTW, geldig t/m 31-07-2019 INNOVATION
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Modulaire kastconcepten: 
  Automatisch openende lades.

  Beveiliging tegen kantelen: er kan altijd maar één lade 
tegelijk worden geopend.

  4 Kastconfiguraties in de kleurcombinatie lichtgrijs, 
RAL 7035 en signaalblauw, RAL 5005 op voorraad, 
garanderen een snelle levering en ingebruikname.

Individuele uitrusting: 
  2 Ladebreedtes: 612 en 153 mm.

  Ladehoogtes individueel te configureren.

  Incl. standaardset indelingsmateriaal voor 
individuele indeling. 

S11

S13

Veel plek in een kleine ruimte
MODULAIRE & ROBUUSTE TECHNIEK VOOR ONEINDIG VEEL ARTIKELEN

Maximale belasting van de 
brede lades 75 kg

Master-kast met onbeperkt aantal 
slave-kasten te combineren

GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen www.hoffmann-group.com
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Heftrucksokkel

S54

S90

Maximale belasting van de 
smalle lades: 15 kg

Aflegblad van bamboe

Breedte 612 mm Breedte 153 mm

Fronthoogte X S11M S13 S54 S90

50 mm ● ●

75 mm ● ● ● ●

100 mm ● ● ● ●

125 mm ● ● ● ●

150 mm ● ● ● ●

175 mm ● ● ● ●

200 mm ● ● ● ●

225 mm ● ●

250 mm ● ●

275 mm ● ●

300 mm ● ●

Nuttige hoogte X - 20 mm Nuttige hoogte X - 8 mm

Prijzen excl. BTW, geldig t/m 31-07-2019 INNOVATION
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Verticale Smartline-kast.
DE IDEALE PLEK VOOR UW VOORAF INGESTELDE GEREEDSCHAPPEN.OO .

12

GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen www.hoffmann-group.com
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Verticale GARANT Tool24-kast: 
  Opslag van vooraf ingesteld gereedschap.

  Tool management via de beschikbare software.

  Alleen mogelijk in combinatie met Tool24 Smartline master-
systeem. Eenvoudige aansluiting op mastersysteem. 

  Verticale secties openen automatisch.

  Te bestellen in 14 verschillende configuraties 
(diverse opnames SK, VDI, C, HSK).

  Incl. 24 draagrails.

  Opnames geschikt voor gereedschapshouders, 
draagrails, legbordbakken en geperforeerde wanden.

  Tot max. vier bodemgeleide verticale secties.

  Belasting bij vlakverdeling per verticale sectie: 600 kg.

  Max. belasting verticale kast: 2400 kg.

  Sluitsysteem voor noodontgrendeling.

  Gatenraster 37 mm

Prijzen excl. BTW, geldig t/m 31-07-2019 INNOVATION
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PickOne – het innovatieve enkele-stuks-uitgiftesysteem. 
OOK DE INNERLIJKE WAARDEN TELLEN. 

Stabiel 
Het systeem werd speciaal ontwikkeld voor industrieel 
gebruik. Met een maximaal laadvermogen van meer dan 
een ton zijn de mogelijkheden van dit systeem nagenoeg 
onbegrensd. Het inbouwen van hoogwaardige componen-
ten garandeert een onderhoudsvrije werking en minimale 
overheadkosten in de productie. 

Veilig 
Geïndividualiseerde, medewerker - 
gerelateerde artikeluitgifte via: 

  PIN / wachtwoord

  RFID-toegang

  Fingerprint

Individueel
  4 Verschillende vakafmetingen.

  Maximaal 640 vakken op 20 niveaus.

  Klantspecifiek te configureren.

  Elk vak is individueel te vullen.

Snel 
Om u zo snel mogelijk toegang tot uw artikelen te garanderen, 
opent het systeem zelfs in het ongunstigste geval binnen 
10 seconden.

Veiligheidsrand 
Voorkomt wegglijden

Variabel 
De aan beide zijden aangebouwde geperforeerde wanden 
maken een flexibele montage van een touchscreen mogelijk. 
Daarnaast kunt u alle haken en houders van ons innovatieve 
Easyfix-systeem en alle andere accessoires voor geperforeerde 
wanden uit onze bedrijfsinrichtingscatalogus gebruiken.

Het innovatieve enkele stuks-uitgiftesysteem GARANT Tool24 PickOne garandeert een beveiligde enkele-stuks- 
uitname van uw uitgifte- en uitleenartikelen. Los of in combinatie met andere Tool24-systemen optimaliseert 
hij uw werkprocessen.

Intelligent 
Naast de uitnamevakjes bevindt zich een LED-strip, die tegelijk 
met de automatisch openende klep, bij de uitname middels 
een visueel signaal aangeeft waar het geselecteerde artikel 
zich bevindt. 

Maten van het uitgiftesysteem

Hoogte × Breedte × Diepte

2000 mm × 1080 mm × 875 mm

14

s.

GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen www.hoffmann-group.com
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Kleurenveelvoud: 

Voor de romp en de lades kunt u kiezen uit 10 RAL-kleuren. 
Andere kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

Lade-configuratie:
  Er zijn twee verschillende ladebreedtes verkrijgbaar.

  Lades kunnen naar wens in de hoogte en in een raster 
van 25 mm worden versteld. U kunt uw lades daar-
door exact aan het formaat van uw gereedschap en 
meetinstrumenten aanpassen. 

Lade-indeling:
  Eenvoudige indeling van de vakken met de nieuwe software 

via Drag&Drop

  U kunt kiezen uit verschillende indelingsmaterialen. Hiervoor 
zijn eForm-hardschuiminlays, scheidingsplaat- en kunststof 
bakkenassortimenten beschikbaar.

  Vanzelfsprekend zijn de indelingsrasters afgestemd op 
de rasters in onze catalogus.

  Houd bij eForm-hardschuiminlays rekening met 
de lade-afmetingen!

Eén systeem – 1000 mogelijkheden.
ZO UNIEK ALS UW BEHOEFTES.

LLaaaaaddddddddddeeeeeeeee----iiiiiiiinnnnnndddddddeelliinng:

9002

5018

7035

5012

7005

5011

7016

6011

5005

3003

150 mm

125 mm

100 mm

75 mm

GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen www.hoffmann-group.com
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Mogelijke configuratie van de enkele-stuks- 
uitgiftecilinder.

Vakkenconfiguratie:
  Maximaal 640 vakken op 

20 niveaus.

  4 Verschillende vakafmetingen.

  Elk vak is individueel te vullen. 

  Maximaal laadvermogen van meer dan 
een ton (Tool24 PickOne). 

  Onderhoudsvrije hardwarecomponenten.

Het optioneel verkrijgbare accessoire biedt nog 
meer flexibiliteit en vergroot de productiviteit.

De 2D-barcodescanner ondersteunt meer 
formaten zoals:

Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR-Code, 
EAN, UCC en nog vele andere.

Hier zit meer voor u in!

Met de los verkrijgbare RFID-scanner kunt u 
uw beschikbare systemen eenvoudig verder 
gebruiken zoals LEGIC of MIFARE.

i

Variabele montage:
  Diverse montagemogelijkheden dankzij aan twee 

zijden aangebrachte geperforeerde wanden.

  Monitor aan beide zijden te monteren.

  Easyfix-haken en houders aan beide 
geperforeerde wanden te plaatsen.

  Shadowboard als aflegbord.

s verkrijgbare RFID-scanner kunt u
kbare systemen eenvoudig verder

i

Prijzen excl. BTW, geldig t/m 31-07-2019 INNOVATION
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Klein magazijn met groot effect.
OMSCHAKELING IN DE MAGAZIJNLOGISTIEK BIJ LUFTHANSA CITYLINE.

Klantenmening

Bij de Lufthansa CityLine Technik in München is sinds 
mei 2016 het nieuwe artikeluitgiftesysteem GARANT 
Tool24 in gebruik. Dankzij de omschakeling op het volledig 
automatische uitgiftesysteem kunnen zowel kosten als ook 
tijd worden bespaard. Terwijl de inkoop, bevoorrading en het 
verbruik van materiaal tot dan toe via SAP werd aangestuurd, 
hebben de medewerkers sinds medio december 2015 een 
nieuw logistiek systeem opgebouwd dat ondertussen 
volledig actief is.

De Hoffmann Group levert de bestelde artikelen 
dan binnen twee dagen zodat deze na een veilig-
heidscontrole direct in het artikeluitgifte- 
systeem op locatie kunnen worden opgeslagen. 
Het bestelde materiaal is daardoor al in minder 
dan drie dagen voor de medewerkers beschikbaar. 
Gottfried Selmaier, teamleider van de gereed-
schapsuitgifte bij Lufthansa CityLine, is eveneens 
overtuigd van de nieuwe GARANT Tool24 Smartline: 

„Dankzij het nieuwe uitgiftesysteem zijn we nu 
veel onafhankelijker en kunnen wij onze werk-
zaamheden veel sneller afronden.“

Het oorspronkelijke proces voor de inkoop van 
batterijen, boren, werkhandschoenen of kwasten 
werd opgedeeld in vele afzonderlijke stappen van 
aanvragen en inkoop tot aan de uitgifte. De proble-
matiek zat hem hierbij niet alleen in het hoge aantal 
betrokken personen, maar ook in de lange levertijden 
van vier tot zes weken. Materiaalaanvragen moesten 
vervolgens bij de verantwoordelijke chef worden in-
gediend voordat deze besteld en aansluitend aan het 
hoofdmagazijn geleverd konden worden. Vanaf het 
hoofdmagazijn moest een leverancier de producten 
vervolgens naar het magazijn van de Lufthansa 
CityLine Technik brengen.

Howel het GARANT Tool24-uitgiftesysteem op het 
eerste gezicht er niet bepaald spectaculair uitziet, 
maakt het de zaken voor de monteurs een stuk mak-
kelijker. Het wordt online bediend en heeft de exacte 
artikelvoorraad en het aantal stuks opgeslagen. Het 
stellingsysteem is verbonden met de online-catalogus 
van de Hoffman Group. Een voorraadtekort wordt 
direct door het systeem gedetecteerd en vervolgens 
automatisch nabesteld.  
 

GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen www.hoffmann-group.com
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Artikeluitgiftesysteem bij de Lufthansa 
CityLine Technik in München
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Technische gegevens.
ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG.

Type S11M S11M-EN S13 S54 S90

9S
A 97 9000 Tool24 Smartline – kastsysteem 

inclusief indelingsmateriaal 5850,– 5850,– 4100,– 7625,– 12800,–

Opslagruimte m2 4 4 4,8 5 8,4
Hoogte mm 1390
Breedte mm 717 717 717 717 1159
Diepte mm 750
Nuttige breedte lades mm 612 612 612 153 153
Nuttige diepte lades mm 612
Aantal lades 11 11 13 54 90
Indelinig binnen één lade 36×36 E 36×36 E 36×36 E 9×36 E 9×36 E
Belastbaarheid van één lade kg 75 75 75 15 15
Gewicht kg 249 249 246 404 640

Uitrusting: 
aantal lades × lade-fronthoogte

1 Technische blade 
10×75 mm; 1×150 mm

1 Technische lade 
10×75 mm; 1×150 mm 12×75 mm; 1×150 mm 48×50 mm; 6×100 mm 80×50 mm; 10×100 mm

Inhoud: 
indelingsmateriaal

10× 960310_4+18; 
1×960330_3+14

10× 960310_4+18; 
1×960330_3+14

12×960310_4+18; 
1×960330_3+14

200×960540_149; 
12×960560_149

340×960540_149; 
20×960560_149

Levering:

Touchscreen 22″;  
Barcodescanner;  

PC inclusief  
softwarepakket BASIC,  

besturingssysteem  
Windows 7 Pro Duits

Touchscreen 22″;  
Barcodescanner;  

PC inclusief software-
pakket BASIC,  

besturingssysteem  
Windows 7 Pro Engels

— — —

  

Tool24 Smartline – ladensysteem inclusief indelingsmateriaal 
Het softwarepakket BASIC is standaard geïntegreerd in de mastersystemen.

_S11M, _S11M-EN _S90

75 kg 15 kg75 kg 15 kg

_S54_S13
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Tool24 Smartline – verticale kast uitgerust met gereedschapsopnames

Tool24 PickOne – 
enkele-stuks-uitgiftesysteem

Voor gereedschapsschachten SK30 SK40 SK50 VDI20 VDI30 VDI40

9S
A 97 9100

Tool24 Smartline –  
verticale kast 
uitgerust met  
gereedschapsopnames

(10120,–) (10240,–) (9930,–) (10380,–) (10270,–) (10220,–)

Hoogte mm 2000
Breedte mm 717
Diepte mm 750
Breedte lades verticale sectie mm 155
Nuttige hoogte verticale sectie mm 1750
Aantal verticale secties 4
Aantal gereedschapsdragers 970130 24
Aantal gereedschapsopnames 408 312 120 672 408 312
Asafstand A mm 69 85 128 52 69 85
Gewicht kg 320

Voor gereedschapsschachten C4 C5 C6 HSK40 HSK50 HSK63 HSK80 HSK100

9S
A 97 9100

Tool24 Smartline –  
verticale kast 
uitgerust met  
gereedschapsopnames

(10090,–) (10090,–) (9980,–) (10500,–) (10480,–) (10430,–) (10170,–) (10120,–)

Hoogte mm 2000
Breedte mm 717
Diepte mm 750 
Breedte lades verticale sectie mm 155
Nuttige hoogte verticale sectie mm 1750
Aantal verticale secties 4
Aantal gereedschapsdragers 970130 24
Aantal gereedschapsopnames 192 192 120 504 336 336 144 120
Asafstand A mm 82 82 142 56 76 76 108 127
Gewicht kg 320

Aantal vakken totaal 640 448 320 160

9S
A 97 9200 Tool24 PickOne – Mastersysteem DE 18250,– 18250,– (18250,–) (18250,–)

9S
A 97 9210 Tool24 PickOne – Mastersysteem EN 18250,– 18250,– (18250,–) (18250,–)

9S
A 97 9220 Tool24 PickOne – Slavesysteem 14750,– 14750,– (14750,–) (14750,–)

Hoogte mm 2000
Breedte mm 1080
Diepte mm 875
Aantal vak A 640 320 – –
Aantal vak B – 32 160 –
Aantal vak C – 64 160 –
Aantal vak D – 32 – 160
Gewicht kg 275

Levering 979200 en 979210: Touchscreen 22″; Barcodescanner; 
PC inclusief softwarepakket BASIC

160
8250 )

eem

640 4
18250 182

320
0 (182500 ) (18
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De Tool24 software. 
 EFFICIENCY OPNIEUW GEDEFINIEERD.

Supersnelle uitname:
  Meervoudige uitname/ vulling.

  Winkelwagenreservering/-uitname.

  Favorietenfunctie voor snelle uitname/vulling 
van vaak benodigde artikelen.

  Transactie (uitnemen, vullen, annuleren etc.)  
vanuit elk scherm.

Mobile-device-geschikt:
  Toegang via tablets en laptops.

  Zelfkalibrerende software.

  Winkelwagenreservering vanaf de werkplek.

Intuïtieve bediening:
  Zoeken in volledige tekst/live zoeken.

  Snelle gebruikersaanmelding zowel via PIN als 
RFID/Fingerprint (optioneel), aan de pc of 
aan de  Tool24.

  Individualisiering op gebruikersniveau  
 (gepersonaliseerd dashboard).

k.
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Vele koppelingsmogelijkheden:
  Netwerkinterface (LAN) voor aansluiting 

op bedrijfsnetwerk.

  Koppeling met ERP-systemen.

  Extern magazijnbeheer.

Gestandardiseerde controllingtools:
  Grafische weergave.

  Gebruiker- / order- / kostenplaatsniveaus.

  Eigen configuratie van de reportweergave.

  Per email naar pc sturen, altijd up to date blijven.

  Dezelfde interface op pc en aan de Tool24.

Prijzen excl. BTW, geldig t/m 31-07-2019 INNOVATION
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Tool24 Software.
AFGESTEMD OP UW BEHOEFTEN.

2224222222222244444422222222242242424422444222444442222244442444422244442444244424242444244444444444444444444444244444444444442424444444444444
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Software Basic Measurement Regrind Remote Complete
Multileveranciersgeschikt ●
Meertalig ●
Automatische dispo ●
Gestandaardiseerde evaluaties ●
Koppeling aan ERP-systeem ●
Beheer van nieuw gereedschap ●
Gebruikersbeheer ●
Leveranciersmanagement ●
Individuele layout ●
Kostensplaatsenbeheer ●
Goederengroepenhiërarchie ●
Installatie nieuwe module ●
Aanmelding via RFID ●
Aanmelding middels fingerprint ●
User-gerelateerde favorieten ●
Winkelwagenbeheer ●
Beheer van externe opslagruimtes ●
Meetinstrumentenbeheer ● ●
Uitleengereedschapsbeheer ● ●
Serienummerbeheer ● ●
Beperking van aantal uitnames ● ● ●
Grafische evaluaties ● ● ●
Ordernummerbeheer ● ● ●
Individuele evaluaties ● ● ● 
Stuklijstenbeheer ● ● ●
Naslijpservice ● ●
Retourname van stomp gereedschap ● ●
Buffervoorraadbeheer ● ●
Netwerken met meerdere systemen ● ●
Externe administratie ● ●
Toegang via remotesysteem ● ●
5 Remotegebruikers inclusief ● ●
Versie 10 20 30 40 50

9S
W 97 9500 Tool24 software (410,–) (1270,–) (1270,–) (1030,–) (2830,–)

Softwarevariant Basic Measurement Regrind Remote Complete
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 „Tool24 is een investering die je snel terugverdient“
NIEUW TOOLMANAGEMENTSYSTEEM VERLAAGT DE GEREEDSCHAPSVOORRAAD 
BIJ DS METAAL EN BUDĖ GROUP EN ELIMINEERT DE ZOEKTIJDEN.

Klantenmening

Budé Group

Rob Budé, eigenaar van Budé Group, ook gevestigd 
in Maastricht, zag bij DS Metaal hoe het artikeluitgif-
tesysteem daar functioneert. Die ervaring deed hem 
besluiten Tool24 ook voor zijn bedrijf aan te schaffen. 
Budé, actief in industriële productieautomatisering, 
engineering, revisie en onderhoud, ontwerpt, bouwt 
en onderhoudt industriële machines, systemen, instal-
laties en productielijnen. 

Grip op zaken

„Tool24 is een investering die je snel terugverdient”, 
zegt Harold Kostons van DS Metaal. „We hebben niet 
uitgerekend wat het precies oplevert, maar het geeft 
al een heel goed gevoel als je grip op zaken hebt. 
Dan weet je dat dit geld oplevert.”

Een belangrijk argument voor Kostons om juist voor 
Tool24 te kiezen, was dat niet alleen de artikelen van 
Hoffmann zelf, maar ook die van andere leveranciers 
volledig in het systeem  kunnen worden opgenomen. 
En dat is precies wat DS Metaal doet. Naast de gereed-
schappen en de persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM), worden bijvoorbeeld ook rollen lasdraad 

en spuitbussen uitgegeven via de ladekasten en de 
lockers. Zelfs de voorraad in de gasopslag wordt via 
Tool24 beheerd.

Eenvoud en veel mogelijkheden 
 
KAM-medewerker Axel Simays, verantwoordelijk voor 
Tool24, is erg te spreken over de eenvoud en de vele 
mogelijkheden van de software. 
 
„Je kunt heel veel instellen. De meeste medewerkers 
gebruiken het liefst een nieuwe boor voor een nieuwe 
opdracht, maar met de juiste instellingen stuurt de 
software hen naar een gebruikte boor, die nog prima 
inzetbaar is. Zo worden de gereedschappen maximaal 
benut.”  
 
Maar belangrijk is volgens Simays vooral dat je met dit 
artikeluitgiftesysteem eigenlijk niet meer mis grijpt. 

DS Metaal

DS Metaal in Maastricht, totaalleverancier voor 
complexe lassamenstellingen, heeft sinds 2016 een 
Tool24 systeem in gebruik. Voor die tijd was het 
directeur Harold Kostons een doorn in het oog dat 
er zo veel spullen in de werkplaats rondslingerden. 
Alle medewerkers hadden bij hun machines eigen 
ladekasten en gereedschapskisten, vooral in de 
verspaning lagen veel gereedschappen. “Je voelde 
gewoon dat dit niet efficiënt was en veel geld kostte.”
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„Ook op de werkvoorbereiding en bij de calculatie 
kunnen ze zien of we een gereedschap in huis hebben 
of dat het moet worden bijbesteld.”

‘Iedereen weet dat je hier alles snel kunt vinden’

Bij Budé Group is Loek Meesen, bedrijfsleider van het 
onderdeel Budé Techno Service, verantwoordelijk 
voor Tool24. „We hadden in de werkplaats zo veel 
gereedschappen dat we eigenlijk niet meer wisten 
wat er nu wel en niet was. We waren dan ook al een 
tijdje bezig met het opzetten van een voorraadbe-
heersysteem. Maar een systeem met rekken voor 
centrale opslag en het beheer via een Excel database 
werkte niet. Dat was veel te tijdrovend.”

Tool24 werkt wel. De blauwe kastenwand betekent 
een enorme opwaardering van de werkplaats. 
„We hebben er een centrale plek van gemaakt met 
een telefoon, een inkloksysteem en een vergrootglas. 

Maar het belangrijkste is: iedereen weet dat dit de 
plek is waar je alles snel kunt vinden.”    

Ook bij Budé staan lockers naast de ladekasten om 
zo veel mogelijk artikelen op te kunnen bergen en te 
beheren. „Het is een gebruiksvriendelijk systeem met 
veel handige voorzieningen, zoals het chaotisch or-
denen. Het lijkt niet logisch om al je boren te versprei-
den over meerdere lades, maar dat is het juist wel. De 
software weet precies waar alles ligt en je grijpt nooit 
een verkeerde maat.” 

Loek Meesen (l), bedrijfsleider van Budé Techno Service, 
en Peter Geraets, rayonmanager bij de Hoffmann Group.

KAM-medewerker Axel Simays van DS Metaal is erg te spreken 
over het gemak en de vele mogelijkheden van Tool24.

Aan de hand van productafbeeldingen kunnen de 
medewerkers er zich van vergewissen dat ze het 
geschikte gereedschap hebben geselecteerd.
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Hoffmann Quality Tools B.V.
Platinastraat 110 · NL-7554 NB Hengelo
Tel.: +31 74 207 70 00
Fax: +31 74 243 27 34

verkoop@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com
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Ook in de gereedschapswereld geldt: perfectie leidt tot succes. Als premium-gereedschapsmerk staat GARANT voor 
de geconcentreerde producentkwaliteit van de Hoffmann Group. Meer dan 30.000 krachtige top-gereedschappen 
voor alle toepassingen bieden maximale innovatiezekerheid, constante premium-kwaliteit en een optimale 
prijs-/kwaliteitverhouding. Overtuigt u zichzelf:

www.garant-tools.comwww.garant tools.com
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DE NATUUR BAANT ZICH 
OVERAL EEN WEG.
VERWACHT VAN FREZEN  
HETZELFDE.
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