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NIPPER COMMUNITY
EEN WERELDWIJD NETWERK VOOR DE INDUSTRIE 4.0

De Nipper heeft een uitgebreid netwerk van integratoren over de hele wereld. Al onze integratoren zijn getrainde en 
gecertificeerde Nipper-experts. Ze reageren snel op uw vraag, spreken uw eigen taal en kennen de cultuur.

Daarnaast kunnen wij met trots mededelen dat er Nippers dagelijks operationeel zijn bij diverse Fortune Global 500 
bedrijven. Deze tevreden multinationals dragen positief bij aan onze Nipper community.

Word ook lid van onze community en ervaar alle voordelen die de Nipper te bieden heeft.
Samen met integratoren en klanten bouwen we aan een wereldwijd netwerk voor de industrie 4.0.  
Zo heeft iedereen toegang tot hightech producten.

ZIET U DE NIPPER AL OP UW WERKVLOER RIJDEN? 
Wilt u een Nipper kopen of wilt u meer informatie? We brengen u graag in contact met een van onze integratoren.



ONTMOET F3-DESIGN
INNOVATIE DOOR SAMENWERKING

F3-Design is een productspecialist gericht op automatisch pallettransport en palletverpakkingsmachines. 
Wij geloven sterk in de kracht van open innovatie, co-creatie en samenwerking. Samengevat is ons motto ‘er is altijd 
een slimmere manier’. 

Ons multidisciplinair team van medewerkers en externe specialisten ontwikkelen samen hoge technologische, 
gebruiksvriendelijke producten. Alle uitgerust met de modernste technologie en een uniek design.

MAAK KENNIS MET DE NIPPER
COMPACT EN WENDBAAR
De Nipper is een autonoom rijdend voertuig voor intern pallettransport. Tilt eenvoudig pallets tot 1000kg en 
navigeert veilig door smalle bemande ruimtes. Dankzij slimme engineering is het energieverbruik laag en normale 
slijtage beperkt. De Nipper verzekert u van lage gebruikerskosten. 

Bovendien stellen wij u, onze klant, in staat om zelfstandig gebruik te maken van onze technologie en alle voordelen 
te ervaren. Na een training kunt u de Nipper zonder onze hulp programmeren. U gebruikt eenvoudig de intelligente 
software om routes van de Nipper aan te passen, meerdere Nippers toe te voegen en bestaande opdrachten te 
wijzigen. 

De Nipper voldoet aan de strengste veiligheidseisen. Hoogwaardige veiligheidscomponenten zorgen dat de Nipper 
veilig door ruimtes navigeert waar mensen actief zijn. Dit maakt de Nipper een uitstekende oplossing in een 
productie- of logistieke werkomgeving. 

Door de Nipper op de werkvloer in te zetten, bespaart u aanzienlijk op loonkosten en verhoogt uw productiviteit. 
Hierbij voorkomt u schades en ongevallen en creëert een veilige werkomgeving. 

 

 DE MEEST COMPACTE EN AUTONOOM RIJDENDE PALLET TRUCK

 VEILIG EN WENDBAAR IN BEMANDE RUIMTES

 ZONDER HULPMIDDELEN PALLETS VAN VLOERNIVEAU OPNEMEN EN NEERZETTEN

 NAVIGEERT OP OMGEVINGSKENMERKEN ZONDER AANVULLENDE INFRASTRUCTUUR

 GEBRUIKSVRIENDELIJK EN ZELFSTANDIG PROGRAMMEERBAAR

 VOORKOMT ONGEVALLEN EN SCHADES

 VOLDOET AAN ALLE STRENGE VEILIGHEIDSEISEN

 DRAADLOZE COMMUNICATIE OVER WI-FI
 

WILT U MEER WETEN OVER DE NIPPER? 
NEEM CONTACT MET ONS OP VIA INFO@F3DESIGN.NL OF BEZOEK ONZE WEBSITE.

WWW.NIPPERAGV.COM


