BD Rowa™ Vmax 160
Klasické řešení – flexibilní a vyhovující vašim požadavkům

Chcete maximální automatizaci v kombinaci s optimální flexibilitou? BD Rowa Vmax 160 lze přizpůsobit vašim specifickým
požadavkům a je možné ho kombinovat se všemi našimi doplňky a verzemi pro vkládání zboží.

Výhoda pro vás i vaše zákazníky

Získejte až o 67% více prostoru
Obslužte o 1/3 více zákazníků každý den
Ušetřete 85% času, který byste jinak využili ke správě skladu

Řešení vstupu na míru
Poloautomatický nebo plně automatický. Plnění zepředu, ze strany, nebo z rohu. Dostupný také druhý vstupní pás.

Optimální využití prostoru
Až 4000 balení na běžný metr – pro znatelně více místa v prodejním prostoru.

Patentovaná technologie nabírací hlavy

HD-Multi-Picking technologie vám umožňuje nabrat až osm balení najednou, přičemž nezáleží na tom, zda jsou hranatá, oválná, nebo jinak zabalená.

Nejvyšší stupeň automatizace
Možnost kombinace se všemi možnostmi – dostupný také integrovaný plně automatický vstup.

Všestranný

Pro položky s rychlou, střední a pomalou obrátkou, volně prodejná léčiva, oblá a plastová balení a zboží, které je nutné uchovávat v chladu.

Parametry

Šířka: 1,63 m
Výška: 1,70 – 3,50 m (v 5 cm intervalech)
Délky: 2,68 – 15,17 m (ve 48 cm intervalech)
Možné umístění: přízemí, suterén, patro
Nabírací hlavy: dostupná druhá nabírací hlava
Vstup a výstup: vstup přibližně 3 vteřiny (přímá dostupnost k prodeji), výstup přibližně 8 – 12 vteřin
Čárové kódy: CPN, CPN8, EAN a 2D čárové kódy
Bezpečnost: ochrana systému díky nepřerušovanému napájení (UPS), záložní počítač, vzdálené monitorování
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Technické údaje
Rozměry

Šířka
Výška

1,63 m
1,72 m – 3,52 m (v 5 cm intervalech)
2,68 – 15,17 m (ve 48 cm intervalech)

Délka
Hladina hluku

Průměrná hladina hluku Lp,m

Možnost umístění

Přízemí, suterén, patro

48,3 dB (A)

Přibližně 3 vteřiny (přímá dostupnost k pultovému prodeji)
Přibližně 8-12 vteřin (možnost až 9 balení
najednou)

Vstup
Čas vstupu a výstupu
Výstup
Hranatá balení

Možnost skladování balení o velikostech

Minimální velikost balení (h × š × v)

35 × 15 × 15 mm

Maximální velikost balení (h × š × v)

230 × 140 × 145 mm

Hmotnost

5 – 1000 g

Oblá balení
Minimální velikost balení

průměr 45 mm, výška 15 mm

Maximální velikost balení

průměr 140 mm, výška 145 mm

Hmotnost

5 – 800 g

Čárové kódy

Identifikace a čtení PZN, PZN8, EAN a 2D čárových kódů

Elektrické parametry

8A, 230 V, 50/60 Hz
V provozu

Spotřeba energie
V pohotovostním režimu
Bezpečnost

Ochrana systému díky nepřerušovanému napájení (UPS), záložní počítač,
vzdálené monitorování
2. nabírací hlava

Možnosti

Dopravníková technologie
Barvy

650 W s jednou nabírací hlavou
780 W se dvěma nabíracími hlavami
348 W s jednou nabírací hlavou
379 W se dvěma nabíracími hlavami

2. vstupní pás

Rowa Label (značení)

Rowa čistící
Rowa zálohovací Rowa ProLog externí (plně automamodul
systém
tické nakládání)
Rowa chladící
Rowa MedPort
Rowa iProLog
jednotka
Dopravní pás, výtah se servo technologií, spirálová skluzavka průměr 400
mm, možnost připojení pneumatické trubice
Bílá (RAL 9016), Antracit (RAL Design 000-25-00)

www.helago-cz.cz

