Rowa Zautomatyzowane systemy
magazynowania i wydawania
®

Rozwiązania dostosowane do zautomatyzowanej gospodarki lekami

       

Zautomatyzowane Przechowy wanie i Dozowanie

Innowacyjnatechnologia
opracowana w Niemczech
Zautomatyzowane systemy magazynowania i wydawania Rowa®
Technologies umożliwiają poprawę efektywności i wzrost opłacalności
w szerokim zakresie zastosowań a w szczególności wspierają:
• optymalizację cyklu przepływu towarów, najkorzystniejsze
zagospodarowanie przestrzeni oraz wysoką dostępność stanów
magazynowych;
• płynnie przebiegające procesy sprzedaży i obsługi około
sprzedażowej, budowanie lojalności klientów oraz satysfakcję i
zadowolenie pracowników.

Kluczowe kompetencje Państwa, jako naszych Klientów to
doświadczenie farmaceutyczne i oferowane porady. Systemy
Rowa zajmują się pracą na zapleczu, dzięki czemu korzystając
z naszej technologii możecie Państwo więcej czasu poświęcić
swoim Klientom.
Optymalizacja poszczególnych etapów od zamówienia przez
utrzymywanie stanów magazynowych aż do wydania leku
pacjentowi pozostawia Wam i Waszym zespołom więcej czasu
na inne zadania. Dodatkową korzyść stanowi jednoczesne
zmniejszenie odsetka popełnianych błędów.

Ukierunkowane wykorzystanie naszych systemów umożliwia
poszerzenie oferty dostępnych produktów, przy utrzymywaniu
mniejszych stanów magazynowych, zwiększając w ten sposób
gamę dostępnych towarów. Jest to ważny element
wpływający na decyzje Klientów dotyczące miejsca
dokonywania zakupu oraz ich zadowolenie z realizacji usług.
Natomiast niezawodność to jeden z najistotniejszych
czynników przy podejmowaniu przez naszych Klientów decyzji
o zakupie systemu Rowa. Osiągamy ją dzięki zaawansowanej
technologii, prostej obsłudze oraz rozbudowanej ofercie usług
realizowanych za pośrednictwem dedykowanego serwisu.

HD-Multi-Picking

®

Innowacyjna technologia głowicy pobierającej
HD-Multi-Picking® V umożliwia jednoczesne pobranie
do 8 opakowań – w zależności od modelu.

R o z w i ą z a n i a d o p a s o w a n e d o Tw o i c h p o t r z e b

Rowa Vmax i Rowa Smart –
rozwiązania dopasowane do
potrzeb Twojej apteki
®

®

Serie Rowa Vmax i Rowa Smart oferują kompleksowy
zestaw rozwiązań pozwalających optymalnie wykorzystać
dostępną przestrzeń. Poza zestawem odmiennych modeli
obie serie oferują różny stopień elastyczności i wyposażenia.

Rowa Vmax

Rowa Smart

Systemy Rowa Vmax są dostępne w czterech różnych
szerokościach. Ale to nie wszystko. Możliwa jest również
regulacja wysokości i szerokości tych systemów. Takie
rozwiązania umożliwiają różnorodne, idealnie dopasowane do
pomieszczenia rozmieszczenie jednego urządzenia w różnych
wariantach, ale również pozwalają na zamontowanie go na
innych poziomach, np. w piwnicy czy na wyższych piętrach.

Seria Rowa Smart została opracowana na podstawie naszego
doświadczenia oraz rozmiarów i opcji wyposażenia
charakteryzujących się najwyższym popytem. System jest
dostępny w ośmiu standardowych rozmiarach, które są przez
cały czas osiągalne i mogą być dostarczone z krótkim
terminem realizacji.
.

Każdy system jest indywidualnie konfigurowany zgodnie z
potrzebami i możliwościami naszego Klienta. Elementy
dodatkowe, takie jak lodówki czy systemy automatycznego
wprowadzania produktów umożliwiają określenie stopnia
automatyzacji systemu.

Podsumowanie parametrów Rowa Vmax i Rowa Smart
Szerokość

Wysokość

Długość

Oszczędność
przestrzeni*

Rowa Vmax® 130

1,33 m

2,10 – 3,50 m (w odstępach co 5 cm)

3,16 – 15,17 m (w odstępach co 48)

65 %

Rowa Vmax® 160

1,63 m

1,70 – 3,50 m (w odstępach co 5 cm)

2,68 – 15,17 m (w odstępach co 48)

67 %

Rowa Vmax® 210

2,13 m

2,10 – 3,50 m (w odstępach co 5 cm)

3,20 – 15,04 m (w odstępach co 32)

73 %

Rowa Vmax® 320

3,23 m

2,00 – 3,00 m (w odstępach co 5 cm)

3,58 – 5,98 m (w odstępach co 48)

48 %

Rowa Smart®

1,63 m

2,53 m; 2,83 m

3,59 m; 4,55 m; 5,51 m; 6,47 m

58 %

* W porównaniu ze standardowym systemem szuflad na 15 000 opakowań przy zajmowanej powierzchni 25 m2 / wartości przybliżone

Rowa Vmax® 130

Rowa Vmax 130 –
smukła sylwetka,
ogromne osiągi
®

Rowa Vmax® 130 można łatwo zainstalować w wąskich pomieszczeniach.
Dzięki szerokiemu zakresowi dostępnych opcji urządzenie oferuje wyjątkową
elastyczność pod względem wielkości, systemu wprowadzania, technologii
transporterów oraz opcji dodatkowych.

Dane techniczne

Wymiary

Czas wprowadzania
i pobierania

Opakowania
kwadratowe
Wielkość
przechowywanych
opakowań
Opakowania
okrągłe

Szerokość

1,33 m

Wysokość

2,10 – 3,50 m (w odstępach co 5 cm)

Długość

3,16 – 15,17 m (w odstępach co 48 cm)

Wprowadzanie

Około 3 sekund (Produkt dostępny do wydania
bezpośrednio po wprowadzeniu)

Wydawanie

Około 8 do 12 sekund

Minimalna wielkość
opakowania

15 × 15 × 35 mm

Maksymalna wielkość
opakowania

145 × 140 × 230 mm

Waga

5 – 1.000 g

Minimalna wielkość
opakowania

Ø 45 mm, wysokość: 15 mm

Maksymalna wielkość
opakowania

Ø 140 mm, wysokość: 145 mm

Waga

5 – 800 g

Korzyści specjalne
Smukła konstrukcja
Smukła podstawa i konstrukcja, umożliwia umieszczenie bezpośrednio za ekspozycją leków bez recepty.

Zróżnicowane opcje wyrobów
Możliwość rozbudowania o różnorodne opcje, w tym drugi pas wprowadzający do obsługi większych dostaw.

Następca
Idealny następca swojego poprzednika, Rowa Select, dzięki swojej smukłej konstrukcji.

Rowa Vmax® 160

Rowa Vmax 160 –
klasyczna wszechstronność
®

Rowa Vmax® 160 oferuje dodatkowe możliwości w porównaniu z węższymi
systemami. Każdy system jest dostosowywany do Państwa indywidualnych potrzeb.
Podejście to odzwierciedla elastyczność wymiarów oraz niezliczone możliwości
dostosowania do indywidualnych wymagań użytkownika. System został sprawdzony
przez TÜV i otrzymał certyfikat „Sprawdzonego bezpieczeństwa”.

Dane techniczne

Wymiary

Czas wprowadzania
i pobierania

Opakowania
kwadratowe
Wielkość
przechowywanych
opakowań
Opakowania
okrągłe

Szerokość

1,63 m

Wysokość

1,70 – 3,50 m (in 5-cm-Schritten)

Długości

2,68 – 15,17 m (in 48-cm-Schritten)

Wprowadzanie

Około 3 sekundy (Produkt dostępny do wydania
bezpośrednio po wprowadzeniu)

Wydawanie

Około 8 do 12 sekund

Minimalna wielkość
opakowania

15 × 15 × 35 mm

Maksymalna wielkość
opakowania

145 × 140 × 230 mm

Waga

5 – 1.000 g

Minimalna wielkość
opakowania

Ø 45 mm, wysokość: 15 mm

Maksymalna wielkość
opakowania

Ø 140 mm, wysokość: 145 mm

Waga

5 – 800 g

Korzyści specjalne
Optymalne wykorzystanie przestrzeni
Jeden system wymagający tylko 6m² powierzchni zastępuje 22 systemy standardowych szuflad.

Najwyższy stopień automatyzacji
Możliwość łączenia ze wszystkim dostępnymi opcjami jako jedyny wyrób dostępny ze zintegrowanym,
w pełni zautomatyzowanym wprowadzaniem asortymentu Rowa iProLog®.

Opcje wprowadzania
Możliwe jest wprowadzanie towaru od frontu, z boku lub z narożnika.

Rowa Vmax® 210

Rowa Vmax 210 –
szeroka konstrukcja zapewniająca
dodatkowe możliwości
®

Rowa Vmax® 210 umożliwia jeszcze bardziej kompaktowe składowanie leków na
metr bieżący ze względu na szerszą podstawę i głębsze półki. Szybsze
wprowadzanie wielu wyrobów oraz w pełni automatyczne mierzenie opakowań
dodatkowo upraszcza i przyspiesza proces wprowadzania asortymentu.

Dane techniczne

Wymiary

Czas wprowadzania
i pobierania

Wielkość
przechowywanych
opakowań

Opakowania
kwadratowe

Szerokość

2,13 m

Wysokość

2,10 – 3,50 m (w odstępach co 5 cm)

Długości

3,20 – 15,04 m w odstępach co 32 cm)

Wprowadzanie

Około 3 sekundy (Produkt dostępny do wydania
bezpośrednio po wprowadzeniu)

Wydawanie

Około 8 do 12 sekund

Minimalna wielkość
opakowania

35 ×15 × 10 mm

Maksymalna wielkość
opakowania

500 × 250 × 150 mm*

Waga

10 – 1.500 g

* może dojść do ograniczenia przez jednostki na kolejnych etapach (np. technologię transporterów)

Korzyści specjalne
Większa pojemność
Głębsze półki umożliwiają wprowadzenie większej liczby opakowań – na metr długości.
Możliwość składowania do 5 200 opakowań na metr.
Wprowadzanie różnorodnych wyrobów
Proces wprowadzania na stan różnorodnych wyrobów na podstawie typu, który wykorzystuje pełen zakres głębokości
magazynowania, znacząco skraca czas wprowadzania wyrobów – możliwość wprowadzenia jednocześnie do 13 opakowań
w zależności od wielkości.
Duże opakowania
Głowica pobierająca może składować duże opakowania o rozmiarach do 500×250×150 mm,
zwiększając w ten sposób poziom automatyzacji pomieszczenia magazynowego.

Rowa Vmax® 320

Rowa Vmax 320 –
prostokątne rozwiązanie
®

Rowa Vmax® 320 to idealne rozwiązanie dla aptek o dużych stanach
magazynowych, wymagających wysokiego stopnia automatyzacji. System
w szczególności oferuje rozwiązania zapewniające możliwość maksymalnego
wykorzystania pomieszczeń kwadratowych.

Dane techniczne

Wymiary

Czas wprowadzania
i pobierania

Opakowania
kwadratowe
Wielkość
przechowywanych
opakowań
Opakowania
okrągłe

Szerokość

3,23 m

Wysokość

2,00 – 3,00 m (w odstępach co 5 cm)

Długości

3,58 – 5,98 m (w odstępach co 48 cm)

Wprowadzanie

Około 3 sekundy (Produkt dostępny do wydania
bezpośrednio po wprowadzeniu)

Wydawanie

Około 8 do 12 sekund

Minimalna wielkość
opakowania

15 × 15 × 35 mm

Maksymalna wielkość
opakowania

145 × 140 × 230 mm

Waga

5 – 1.000 g

Minimalna wielkość
opakowania

Ø 45 mm, wysokość: 15 mm

Maksymalna wielkość
opakowania

Ø 140 mm, wysokość: 145 mm

Waga

5 – 800 g

Korzyści specjalne
Maksymalne wykorzystanie (rozwiązań) pomieszczeń kwadratowych
Szczególnie odpowiednie do piwnic, istniejących budynków oraz budynków historycznych
o kwadratowym układzie pięter.

Wysoki stopień automatyzacji
Idealne rozwiązanie w połączeniu z Rowa Prolog® i Rowa Vmotion®.

Wszechstronne
Dla szybko, średnio i wolno rotujących pozycji, nadwyżek stanów, produktów sprzedawanych
bez recepty, opakowań okrągłych i pakowanych w celofan.

Rowa Smart®

Rowa Smart –
kompaktowa konstrukcja,
atrakcyjna cena
®

Rowa Smart® to czysta automatyzacja: inteligentna pod względem wydajności,
funkcji i ceny. Dzięki skoncentrowaniu na tym, co naprawdę istotne oraz inteligentnej
konstrukcji, oferuje wszystko czego potrzebujesz dla zautomatyzowanego
przechowywania.

Dane techniczne

Wymiary

Czas wprowadzania
i pobierania

Opakowania
kwadratowe
Wielkość
przechowywanych
opakowań
Opakowania
okrągłe

Szerokość

1,63 m

Wysokość

2,53 m; 2,83 m

Długości

3,59 m; 4,55 m; 5,51 m; 6,47 m

Wprowadzanie

Około 3 sekundy (Produkt dostępny do wydania
bezpośrednio po wprowadzeniu)

Wydawanie

Ok. 8 do 12 sekund

Minimalna wielkość
opakowania

15 × 15 × 35 mm

Maksymalna wielkość
opakowania

145 × 140 × 230 mm

Waga

5 – 1.000 g

Minimalna wielkość
opakowania

Ø 45 mm, wysokość: 15 mm

Maksymalna wielkość
opakowania

Ø 140 mm, wysokość: 145 mm

Waga

5 – 800 g

Korzyści specjalne
Krótki czas dostawy
Dostępne bezpośrednio z magazynu (instalacja uzależniona od wielkości zamówienia).

Atrakcyjna cena
Standaryzacja przekłada się na dodatkowe oszczędności.

100 % Rowa
Oparte o wypróbowaną i sprawdzoną technologię premium Rowa Vmax® – z certyfikatem TÜV.

Opcje

Wybór
Twoich opcji
Elementy dodatkowe, takie jak systemy automatycznego
wprowadzania, lodówki, drugi pas wprowadzający oraz
głowice pobierające, umożliwiają dalsze określenie
(podniesienie) stopnia automatyzacji systemu.

Drugi pas wprowadzający

W pełni automatyczne wprowadzanie

Drugi pas wprowadzający umożliwia
jeszcze szybszą obsługę dużych dostaw.
Dzięki wygodnym, ergonomicznym
metodom wprowadzania opakowanie
jest dostępne do wydania już w 3 sekundy.

Rowa ProLog® automatycznie, szybko i
efektywnie wprowadza nowe towary.
Rozpoznaje również kody kreskowe 2D i
daty ważności. Dostępne jako rozwiązanie zintegrowane lub zewnętrzne.

Indywidualnie dobrana technologia
transporterów
Pasy transportowe, zsypy i windy
zapewniają szybki oraz cichy transport
leków do Klienta na wszystkich piętrach.

Moduł czyszczenia

Druga głowica pobierająca

Lodówka

Moduł czyszczenia Rowa automa
tycznie czyści szklane półki Rowa Vmax®
lub Rowa Smart®.

Opatentowana głowica pobierająca
HD-Multi-Picking® może pobierać do 8
opakowań jednocześnie. Druga głowica
pobierająca zapewnia jeszcze większą
prędkość wprowadzania i wydawania.

Leki, które należy przechowywać w
lodówce są automatycznie priorytetowo
wprowadzane do zintegrowanej lodówki
Rowa o temperaturze przechowywania
2-8°C. Temperatura jest automatycznie
dokumentowana.

Standardowe parametry wszystkich systemów Rowa
Najnowsza technologia skanowania
Odczyt kodów 2D w celu sprawdzenia daty ważności, numerów serii.

Innowacyjna technologia V głowicy pobierającej.
HD-Multi-Picking® V umożliwia jednoczesne pobranie do 8 opakowań, w zależności od modelu.

Najprostsza obsługa
Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy, zapewniający intuicyjną obsługę.

Wygodne ergonomiczne wprowadzanie
Wprowadzanie zoptymalizowane pod względem pozycji i postawy dla personelu prawo- i leworęcznego,
niezakłócone wprowadzanie bez względu na wielkość opakowania.

• Standard
• Opcja

Rowa Vmax®
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Rowa Vmax®
160

Rowa Vmax®
210

Rowa
Vmax® 320

Rowa
Smart®
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Drugi pas wprowadzający
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Wprowadzanie z boku
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Wprowadzanie z bokuwydawania
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Opcje wprowadzania / wydawania
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•
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Układ transporterów Rowa

•

•

•

•

•

Rowa ProLog®

•
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Dodatkowe możliwości wydawania

Opcje
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Lodówka Rowa
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Backup systemu Rowa
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Rowa Vmotion®
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Rowa Vpoint™
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•

•

•

•

•

Antracyt
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Rowa MedPort
Etykieta Rowa

Zakres oferty opcjonalnej
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