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Automatizace za přijatelnou cenu
Chcete optimalizovat váš sklad a získat více času na důležité věci? Skvěle koncipovaný systém BD Rowa Smart vám poskytuje 
vše, co potřebujete k automatizaci skladu. Modely Smart jsou dostupné jako řešení připravená k použití za přijatelnou cenu, 
která zahrnuje také instalaci.

Výhoda pro vás i vaše zákazníky
Získejte až o 58% více prostoru
Obslužte o 1/3 více zákazníků každý den
Ušetřete 85% času, který byste jinak využili ke správě skladu

Jedenáct standardních řešení za fixní cenu
BD Rowa Smart je dostupný v jedenácti různých modelech o velikostech a ve verzích, o které mají zákazníci nejčastěji zájem.

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

S jedním výdejním místem
BD Rowa Smart obsahuje jedno výdejní místo. Přídavná výdejní místa a dopravníkové technologie jsou dostupné za atraktivní 
balíčkovou cenu.

Přímo dostupné pro vás
Tyto modely jsou vždy na skladě díky jejich standardním velikostem. Jednotky jsou sestaveny v průběhu čtyř dní (bez zahrnutí 
dopravy).

Přijatelná cena
Automatizace pro váš kompletní sortiment za přijatelnou cenu.

Parametry
Rozměry: dostupných jedenáct různých velikostí
Možné umístění: přízemí, suterén, patro
Nabírací hlavy: 1 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



Technické údaje

Rozměry Dostupných 11 různých velikostí (viz tabulka)

Hladina hluku Průměrná hladina hluku Lp,m je 48,8 dB (A)

Možnost umístění Přízemí, suterén, patro

Standardní vybavení
Vstup vepředu, nalevo, 1 vstupní pás

Správa skladu

Čas vstupu a výstupu
Vstup Přibližně 3 vteřiny (přímá dostupnost k 

pultovému prodeji)

Výstup Přibližně 8-12 vteřin (možnost až 9 balení 
najednou)

Možnost skladování balení o 
velikostech

Hranatá balení

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 6A, 230 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie
V provozu 540 W

V pohotovostním režimu 285 W

Bezpečnost Ochrana systému díky nepřerušovanému napájení (UPS), vzdálené-
mu monitorování, záložnímu počítači / zálohovacímu systému Rowa

Možnosti Dopravníková technolo-
gie Rowa čistící modul Až 4 dodatečná 

výstupní místa

Dopravníková technologie Dopravní pás, výtah se servo technologií, spirálová skluzavka prů-
měr 400 mm, možnost připojení pneumatické trubice

Barvy Bílá (RAL 9016)

Doba dodání Dostupné ihned (na skladě výrobce, v závislosti na aktuálním množ-
ství objednávek)

Plánování projektu Zákazník prověří požadavky na instalaci

Instalace přibližně 2 dny plus doprava (pro standardní instalaci)

Uvedení do provozu přibližně 2 dny plus základní školení (pro standardní instalaci)
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Velikosti

BD Rowa Smart 120

Délka

Výška 2,52 m, šířka 1,28 m 3,5 m 4,5 m 5,5 m -

BD Rowa Smart 160

Délka

Výška 2,52 m, šířka 1,63 m 3,5 m 4,5 m 5,5 m 6,5 m

Výška 2,82 m, šířka 1,63 m 3,5 m 4,5 m 5,5 m 6,5 m
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