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Industrial

Auto-ID

Point of Sale

Onze afdeling Industrial levert systemen

De Auto-ID afdeling is gespecialiseerd

Onze Point of Sale divisie is gespecialiseerd

en componenten voor industriële

in barcode- en RFID producten.

in het leveren van kassasystemen

automatisering. Wij bieden specifieke

De kracht van onze Auto-ID divisie ligt

inclusief alle randapparatuur die op een

oplossingen voor vele bedrijfstakken en

in onze persoonlijke betrokkenheid en

verkooppunt wordt gebruikt.

segmenten in de industriële sector.

vakinhoudelijke kennis.

Distributeur van kwaliteitsmerken
Wij hebben een zeer compleet product assortiment. Van A-merken tot brandlabeled producten, met veel leveringen direct uit voorraad.

Skills door ervaring
Met onze 30+ jaar ervaring adviseren wij u de juiste oplossing, beantwoorden wij
al uw vragen en bieden wij u professionele support en projectbegeleiding.

Persoonlijk en transparant
Duranmatic B.V. is een familie bedrijf

Wij gaan voor een persoonlijke en transparante samenwerking met zowel

en sinds 1985 de ideale handelspartner

onze klanten als onze leveranciers.

voor softwareontwikkelaars, system
integrators, installateurs en machinebouwers. Wij leveren hardware, service

Hulp & ondersteuning

en advies op het gebied van Industriële

Ons Service & Support team staat altijd voor u klaar om snel en gericht hulp en

Automatisering, Auto-ID en Point of Sale.

ondersteuning te bieden.

Service- & Support afdeling
De kracht van Duranmatic ligt bij onze Service- & Support afdeling. Deze goed opgeleide technische afdeling heeft alles in huis om u de beste
ondersteuning te geven. Zij geven niet alleen telefonische support, u kunt ook bij hen terecht voor o.a. installatie, Mobile Device Management
(o.a. gespecialiseerd in SOTI), reparatie, modificatie, service(contracten), remote beheer en opleidingen.

2 www.duranmatic.nl

Datalogic is een wereldwijde marktleider op het gebied van data capture en
automatiseringssystemen en gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van
barcode scanners, mobiele computers, sensoren, vision en laser markeer systemen.
Datalogic, al ruim 45 jaar toonaangevend binnen de AUTO-ID markt, is trendzetter qua
productinnovaties en volgt trends op de voet.

Datalogic Gryphon

Datalogic Skorpio X4

Robuuste barcodescanners

Mobiele dataterminals

• 1D / 2D

• 1D / 2D

• Bedraad / draadloos

• Android / Windows

• IP52

• 3,2” display (touchscreen)

• Drop 1,8 m

• IP64 / drop 1,8 m

Datalogic PowerScan

Datalogic Gryphon GFS4100/4400

Industriële barcodescanners

Scanner (inbouw) voor kleine ruimtes

• 1D / 2D

• 1D / 2D

• Bedraad / draadloos

• USB / RS232

• IP65 / drop 2 m

• IP54

• Beschikbaar met / zonder display

• Automatisch of handmatig scannen

Datalogic Memor 10

Datalogic Matrix300N

Mobiele touch computer

Ultra-compacte camera

• 1D / 2D

• 1D / 2D camera

• Android

• 1.3 megapixels

• 5” display (touchscreen)

• 60 frames / s

• IP65 / drop 1,5 m

• PoE

Bezoek onze website voor het volledige Datalogic assortiment
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Zebra Technologies is een innovatieve en betrouwbare leverancier van totaal oplossingen voor onder
andere magazijnen, logistiek, retail en de gezondheidszorg. Zebra heeft een breed assortiment met
barcodescanners, labelprinters, mobiele computers, tablets etc.

Zebra D3600 serie

Zebra TC8000

Extreem robuuste handscanner

Innovatieve mobiele dataterminal

• 1D / 2D

• 1D / 2D

• Bedraad / draadloos

• Android

• Diverse high performance scanengines

• IP65 / drop 2,4 m

• IP67 / drop 2,4 m

• 4’’ display (touchscreen)

Zebra TC52/TC57

Zebra TC72/TC77

Mobiele Android touch computer

Mobiele Android touch computer

• 2D

• 2D

• Android

• Android / Windows

• IP65-67 / drop 1,2-1,5 m

• IP65-67 / drop 2,4 m

• 5’’ display (touchscreen)

• 5’’ display (touchscreen)

Zebra MC3300

Zebra ET51/ET56

Robuuste mobiele touch computer

Robuuste tablet voor elke werkomging

• 1D / 2D

• 8.4’’ / 10.1’’ display (touchscreen)

• Android

• Android / Windows

• 4.7’’ display (touchscreen)

• IP65 / drop 1,8 m

• IP54 / drop 1,5 m

• Verwisselbare batterij
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Bezoek onze website voor het volledige ZEBRA assortiment

Zebra ZQ300/ZQ600

Zebra ZT200/ZT400

Robuuste mobiele printer

Industriële labelprinter

• Indoor / outdoor

• Display (optioneel)

• Printsnelheid tot 115 mm / sec

• Printsnelheid tot 354 mm / sec

• Printbreedte 48 / 72 mm

• Printbreedte 104 / 168 mm

• Bluetooth / Wi-Fi

• Printresolutie 203 / 300 / 600 dpi

Zebra QLn420

Zebra ZT600

Robuuste mobiele printer

Industriële labelprinter

• Display

• Thermal transfer

• Printsnelheid tot 102 mm / sec

• 203 dpi / 300 dpi / 600 dpi

• Printbreedte tot 104 mm

• Printsnelheid tot 356 mm / sec

• Bluetooth / Wi-Fi

• Display

Zebra ZD420/ZD620

Zebra ZC100/ZC300/ZC350

Desktop labelprinter

Kaartprinter

• Direct thermal / thermal transfer

• Enkelzijdig / dubbelzijdig

• 203 dpi / 300 dpi

• 300 dpi

• Printsnelheid tot 203 mm / sec

• USB / Ethernet

• USB / LAN / BT / Wi-Fi

• Met of zonder display
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Honeywell is een sterke onderneming met internationale allure. Opgebouwd uit diverse
dynamische divisies houdt Honeywell zich actief bezig met het ontwikkelen van innovatieve
systemen, producten en diensten voor automatiserings- en beveiligingsoplossingen in
industrie, woningen en gebouwen.

Honeywell Granit serie

Honeywell CN80

Industriële barcodescanner

Extreem robuuste mobiele computer

• 1D / 2D

• Android

• Bedraad / draadloos

• 4.2’’ display (touchscreen)

• IP65

• IP65-IP67 / drop 2,4 m

• Drop 2 m

• Verschillende toetsenborden

Honeywell EDA51

Honeywell Thor VM1/2/3

Krachtige mobiele computer

Heftruckterminal met groot display

• 1D / 2D

• Windows

• Android

• 8” / 9.7” / 12.1’’ display (touchscreen)

• 5’’ display (touchscreen)

• IP66

• IP64 / drop 1,2 m

• Programmeerbare toetsen

Honeywell Dolphin CT60

Honeywell PM43/PM43c

Multifunctionele mobiele computer

Industriële labelprinter

• 1D / 2D

• Met of zonder display

• Android

• Printsnelheid tot 300 mm / sec

• 4.7’’ display (touchscreen)

• Printbreedte tot 114 mm

• IP67 / drop 1,5 m

• Printresolutie 203 / 300 / 406 dpi
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Bezoek onze website voor het volledige Honeywell assortiment

Newland EMEA is een snel groeiende AIDC hardware fabrikant van 1D en 2D barcode scanner
producten. Ze produceren onder andere OEM Scanning Engines, Handheld Scanners, Stationary
Scanners, Customer Information Terminals, PDA’s en rugged tablets. Het Newland product gamma
biedt een mooie toevoeging voor alle ICT distributeurs, software- en systeemhuizen.

Newland HR52 Bonito

Newland BS8060 Piranha

Robuuste barcode scanner

Draadloze pocket scanner

• Bluetooth

• 1D / 2D

• 1D / 2D

• Bluetooth

• IP54

• IP42 / drop 1,2 m

• Drop 1,8 m

• Compatible met IOS, Android en Windows

Newland MT65 Beluga

Newland NQuire Tough Tab 8”

Robuuste 4” PDA

Robuuste tablet

• 1D / 2D

• 1D / 2D

• Android

• Windows

• 4” display (touchscreen)

• 8” display (touchscreen)

• IP65 / drop 1,2 m

• IP67

Newland MT90 Orca

Newland FM3080 Hind

Industriële PDA met smartphone design

Inbouwscanner met hoge prestaties

• 1D / 2D

• 1D / 2D

• Android

• Compact design

• 5” display (touchscreen)

• Eenvoudig te monteren

• IP65 / drop 1,5 m

• Makkelijk te installeren

Bezoek onze website voor het volledige Newland assortiment
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Citizen Systems Europe produceert printers sinds 1964. Citizen is een van de meest innovatieve
en betrouwbare printerleveranciers op het gebied van design en hoogwaardige industriële
componenten en heeft jarenlang ervaring met het produceren van printers en printermechanismen.
Het assortiment van Citizen bestaat uit robuuste barcode labelprinters voor industriële omgevingen,
compacte bon- en ticketprinters en mobiele POS-printers voor de retail en hospitality industrie.

Citizen CL-E300

Citizen CL-S6621

Compacte labelprinter

Desktop 6” labelprinter

• Direct thermisch

• Direct thermisch / thermal transfer

• Printsnelheid tot 200 mm / sec

• Printsnelheid tot 150 mm / sec

• Printbreedte 104 mm

• Printbreedte 178 mm

• Printresolutie 203 / 300 dpi

• Printresolutie 203 dpi

Citizen CL-S621

Citizen CL-E720

Desktop labelprinter

Labelprinter

• Direct thermisch / thermal transfer

• Direct thermisch / thermal transfer

• Printsnelheid tot 150 mm / sec

• Printsnelheid tot 200 mm / sec

• Printbreedte 118 mm

• Printbreedte 118 mm

• Printresolutie 203 dpi

• Printresolutie 203 / 300 dpi

Citizen CL-S700

Citizen CMP-30II

Industriële labelprinter

Mobiele labelprinter

• Direct thermisch / thermal transfer

• Labelbreedte van 25 tot 80 mm

• Printsnelheid tot 254 mm / sec

• Printsnelheid tot 100 mm / sec

• Printbreedte 118 mm

• RS232 / USB / BT / Wifi

• Printresolutie 203 / 300 dpi

• Optioneel schouderriem
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Bezoek onze website voor het volledige Citizen assortiment

Al 50 jaar is Feig Electronic GmbH gespecialiseerd in contactloze identificatie (RFID). Feig
biedt als een van de weinige bedrijven readers en antennes aan in de drie frequentiegebieden: LF (125 kHz), HF (13,56 MHz) en UHF (860-960 MHz). Op basis van passieve
transponder-technologie.

FEIG ID CPR.50.10

FEIG ID CPR74

HF Card Reader

HF Module

• 13,56 MHz

• 13,56 MHz

• Geïntegreerde antenne

• RS232 / USB

• Ethernet

• Inbouwmodule

• IP54

• Geïntegreerde antenne

FEIG ID ISC.LRU1002

FEIG ANT.U270/270

UHF Long Range Reader

UHF Long range antenna circular 65°

• 860-960 MHz

• 860-960 MHz

• Leesafstand tot 12 m

• IP65 voor buitengebruik

• Tot 4 antennes

• Goede leeshoek

• RS232 / Ethernet / USB

• Makkelijk monteerbaar

FEIG ID ISC.SPAD102

FEIG/Panmobil ECCO

HF Mid Range Reader

Draadloze RFID Reader

• 13,56 MHz

• 1D / 2D

• Leesafstand meer dan 40 cm

• USB / Bluetooth / Wi-Fi

• USB / Ethernet

• IP64

• Modern design

• HF / UHF

Bezoek onze website voor het volledige FEIG en PANMOBIL assortiment
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Winmate, opgericht in 1996, is een wereldwijd toonaangevend bedrijf gespecialiseerd
in industriële displays en touchscreens. Naast deze producten bestaat de productlijn
van Winmate uit digital signage, embedded panel PC’s, robuuste mobiele tablet PC’s en
handheld producten.

Winmate W10IB3S

Winmate FM08/FM10

Industriële panel pc

Voertuig computer

• Windows

• Windows

• 10,1’’ display (touchscreen)

• 8” / 10,4’’ display (touchscreen)

• IP65

• IP65

• Optioneel camera / RFID reader

• Toetsenbord / programmeerbare toetsen

Winmate R15IBWS-MHC3

Winmate M101

Industriële inbouw panel pc

Industriële tablet

• Windows

• Android / Windows

• 15’’ display (touchscreen)

• 10,1’’ display (touchscreen)

• IP65

• IP65

• Modulair systeem

• Hot-swappable batterij

Winmate R15IB3S-SPC3

Winmate M101BK

Industriële RVS panel pc

Industriële tablet

• Windows

• Windows

• 15’’ display (touchscreen)

• 8” display (touchscreen)

• IP65

• IP65

• PCAP

• Toetsenbord

10 www.duranmatic.nl

Bezoek onze website voor het volledige Winmate assortiment

Advantech is opgericht in 1983 en levert betrouwbare en innovatieve automatiserings
producten en oplossingen. Advantech biedt uitgebreide systeemintegratie, hardware,
software, klant-gerichte ontwerpen en wereldwijde logistieke ondersteuning. Advantech
is altijd een innovator geweest in de ontwikkeling en productie van hoge kwaliteit, highperformance computing-platformen.

Advantech UTC-300

Advantech / DLoG DLT-V72

All-in-one touch computer

Voertuig computer

• Android / Windows

• Android / Windows / Linux

• 15”/ 18”/ 21”

• 10” / 12” display (touch screen)

• IP65 (front)

• IP66

• Optioneel RFID / card reader

• Optioneel screen defroster

Advantech UTC-500

Advantech USM-110

Industriële All-in-one

Digital Signage Player

• Windows

• Android

• 15”/ 21” / 32” / 42”

• High-resolution media

• IP65

• 2 GB RAM / 16 GB opslag

• Optioneel 1D/2D

• Optioneel Wi-Fi / 4G

Advantech AIM-68

Advantech UNO serie

Industriële tablet

Industriële Box PC

• Android / Windows

• Windows / Linux

• 10.1” display (touch screen)

• mPCIe slot

• IP65

• IP40

• Optioneel 1D / 2D / RFID reader

• Robuust design

Bezoek onze website voor het volledige Advantech assortiment
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HP Engage

Durapos DPT-200

One All-in-One-systeem

Thermische Bonprinter

• Windows

• Printbreedte 58 mm / 80 mm

• 14” display (touchscreen)

• Printsnelheid tot 260 mm /s

• Elegant en modern design

• USB / RS232 / LAN

• Ingebouwde bonprinter

• 2 jaar Swap garantie

Xplore DT5000

X plore

Durapos KD-100

Point of Sale mobiele computer

All-in-one touchscreen

• Windows

• 21,5” PCAP touch display

• 5” display (touchscreen)

• Intel Celeron of i3 processor

• IP54

• Fanless

• Drop 1,2 m

• IP65

Labels, stickers en kaartjes

RFID tags

Al 30 jaar ervaring met labels

Al 25 jaar ervaring met RFID

• Verzendlabels

• RFID etiketten

• Schaplabels

• RFID tags

• Toegangskaartjes

• RFID pasjes

• Productlabels

• RFID polsbandjes
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Bumblebee, een jong en dynamisch bedrijf gespecialiseerd
in het ontwikkelen en produceren van IOT trackers.

The most advanced IOT-tracker
Bumblebee volgt eigendommen met behulp van draadloze technologieën. Het Sigfox netwerk staat centraal in het product. Sigfox biedt een
betrouwbaar laagfrequent netwerk dat zeer efficiënt is. Dit stelt u in staat uw eigendommen gedurende meerdere jaren te volgen met een
enkele batterijlading. De Bumblebee modules zijn voorzien van een high precision GPS ontvanger. Dit stelt u in staat om posities van uw
eigendommen te volgen. Middels het managementsysteem op uw computer, tablet of smartphone kunt u al uw eigendommen volgen en
beheersen. Track en trace is nog nooit zo makkelijk geweest!

Bumblebee versies
Bumblebee

Bumblebee PRO

Bumblebee PRO/S

IOT Tracker

IOT Tracker high performance

IOT Tracker high performance incl. sensor input

• GPS locatiebepaling +

• GPS locatiebepaling ++

• GPS locatiebepaling ++

• Sigfox communicatie +

• Sigfox communicatie ++

• Sigfox communicatie ++

• Oplaadbare batterij

• Oplaadbare batterij

• Oplaadbare batterij en diverse voeding opties mogelijk

• volledig configureerbaar

• Volledig configureerbaar

• Volledig configureerbaar
• 4 externe sensoren mogelijk
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Metrilus is een van de eerste bedrijven wereldwijd die complete oplossingen biedt voor real-time
3D imaging-toepassingen. Door deze service biedt het bedrijf sinds 2010 haar klanten kosten effectiviteit en directe toegang tot nieuwe technologiën.

MetriXFreight
Metrilus introduceert MetriXFreight Sizing, dé oplossing voor alle in- en uitgaande stromen in het logistiek
proces.
Metrilus biedt met MetriXFreight een onafhankelijk systeem voor het automatisch, snel en gemakkelijk
opmeten van objecten. Door de verschillende toepassingen is het mogelijk om pallets, dozen en complexe
objecten binnen enkele milliseconden op te meten.
De meting start geheel automatisch door de objecten in het zicht van de camera’s te plaatsen. Het systeem
zet de gemeten waarden (hoogte, breedte en lengte) om in een barcode die onderin het scherm getoond
wordt.
Tevens maakt Metrilus het mogelijk om de waarden van een weegcomponent mee te nemen in de
gecreëerde barcode.

MetriXFreight L (gate/ceiling)
De MetriXFreight L werkt als een stand-alone oplossing en bestaat uit twee camera’s, een All-in-One PC
en MetriX Freight Sizing Software.
MetriXFreight L biedt de mogelijkheid om de foto van ontvangen/verzonden pakket in het WMS op te
slaan. Deze oplossing kan worden opgebouwd in de gangpaden in het warehouse, of bij de dock deuren
zodat iedere lading die het pand betreed of verlaat zal worden opgemeten.
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Bezoek onze website voor het volledige METRILUS assortiment

MetriXFreight M
De MetrixFreight M biedt de mogelijkheid om met twee camera’s de afmetingen van producten in
verschillende vormen op te meten.
De MetrixFreight M bestaat uit twee scanners met 3D depth sensing technologie, een All -in-One PC en
MetriXFreight Sizing Software.
Optioneel heb je de mogelijkheid om een weegcomponent bij deze oplossing toe te voegen.

MetriXFreight S
De MetrixFreight S biedt de mogelijkheid om met één camera de afmetingen van dozen en kleine
componenten te meten.
De MetrixFreight S bestaat uit één scanner met 3D depth sensing technologie, een All -in-One PC en
MetriXFreight Sizing Software.
Dankzij het gebruik van barcode scanning in het verzend- en afleverproces kan er gekeken worden waar
de zendingen zich bevinden en/of deze zijn afgeleverd aan de klant. Ook kan er een foto worden gemaakt
van de cargo om te zien hoe deze verstuurd is.
Optioneel heb je de mogelijkheid om een weegcomponent bij deze oplossing toe te voegen.
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1 Touchscreen

Webcam 5

2 RFID lezer

E-ID lezer 6

3 Paspoort scanner

Barcode scanner 7

4 Printer

Box PC 8

Kiosken
Duranmatic is dé leverancier voor alle hardware componenten voor kiosken. Wij hebben ruimschoots ervaring met het integreren van
veelvoorkomende en minder voorkomende componenten zoals touchscreens, box pc’s, ticketprinters, RFID-readers en (barcode) scanners.
Tevens kunnen wij complete standaard of maatwerk kiosk-oplossingen leveren.
Service en beheer
Duranmatic biedt naast componenten en complete kiosken ook service en beheer aan. Hiermee kunnen we de volledige behoefte van de
klant invullen en compleet ontzorgen. Duranmatic biedt een standard next business day SLA contract aan en optioneel beheer op afstand
waarbij we pro actief monitoren wat de status van de kiosk en applicatie is. Hiermee voorkomen wij in veel gevallen uitval en kunnen we een
hoge up-time garantie afgeven.

Buitenzuil
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Chaufferskiosk

Aanmeldzuil
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Complete kiosk-oplossing
Duranmatic is dé leverancier voor alle hardware componenten voor kiosken. Wij hebben ruimschoots
ervaring met het integreren van veelvoorkomende en minder voorkomende componenten zoals
touchscreens, box pc’s, ticketprinters, RFID-readers en (barcode) scanners. Tevens kunnen wij complete
standaard of maatwerk kiosk-oplossingen leveren.

Healthcare
Duranmatic biedt een uitgebreid assortiment van Auto-ID producten en oplossingen waarmee Healthcare
personeel op een eenvoudige en doelmatige wijze werkzaamheden kan uitvoeren. Toepassingen
zijn bijvoorbeeld het registreren van patiëntengegevens met specifieke ‘Green Spot’ handscanners.
Maar ook het printen van stickers op kleine oppervlakten, het presenteren van klinische gegevens via
antibacteriële panel display’s en het digitaal registreren van maaltijden via handzame dataterminals.

RFID integrator
Als leverancier van hoge kwaliteit RFID-producten bieden wij ook graag onze diensten aan als RFID
hardware integrator. Wij leveren, bouwen en implementeren complete oplossingen in samenwerking
met een software leverancier. Daarbij vinden wij het van groot belang dat iedereen overweg kan
met deze innovatieve technologie. Wij hebben uitgebreide RFID-oplossingen voor o.a.: Magazijn en
voorraadbeheer | Materieel en gereedschapbeheer | Container management | Tracking en Tracing.
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Industrial

Auto-ID

Point of Sale

Productgroepen:

Productgroepen:

Productgroepen:

• Absoluut encoders

• Barcodescanners industrieel

• Barcodescanners retail

• Flow en procesindicatoren

• Datacollectoren

• Digital signage

• Frequentieregelaars

• Dataterminals

• Elektronische schaplabels

• Gateways

• Etiketten / inktribbons

• Kassalades

• HMI/PLC controllers

• Kioskoplossingen

• Klantendisplays

• Incrementeel encoders

• PDA´s industrieel

• PDA´s retail

• Industriële (touch) TFT´s

• Printers inbouw

• POS all-In-one systemen

• Industriële pc´s

• Printers label

• POS pc´s

• Modulaire sleepringen

• Printers mobiel

• POS tablets

• Remote access

• RFID (maat) antennes

• POS touchscreens

• Safety controllers

• RFID readers

• Prijscheckers

• Schakelmateriaal

• RFID tags

• Printers kassabon

• Tellers, timers, paneelmeters

• Robuuste tablets

• Printers label

• Touch HMI´s

• Voertuigterminals

• Printers mobiel

• IoT trackers
• Kiosken
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