
FL SERIES
belépő modell az automaták világába



LEGNAGYOBB HATÉKONYSÁG
LEGKISEBB BEFEKTETÉSSEL

modelljei rendkívül ,ár-érték arányukat tekintve valamennyi helytakarékosak
gyógyszertár számára az első lépcsőfokot jelenthetik az automatizálás irányába

a modell sorozat legnagyobb előnye, hogy 
alkalmazásával a raktárhelyiség alapterülete
jelentős mértékben csökkenthető, értékes
helyet nyerve ezzel a betegforgalom szempontjából
sokkal fontosabb officina számára

a leggyorsabban forgó és legnagyobb készletű
cikkek esetében a leglényegesebb szempont, hogy a 
betárolásuk és kiadásuk minél kevesebb ideig tartson

miközben a robotkar a háttérben gyorsan, precízen
összekészíti továbbítja  és karnyújtásnyira a megárazott
készítményeket, sokkal több idő jut a beteggondozásra

FL 



az FL sorozat modelljei a legkisebb alapterületű 
gyógyszertárba is nagyobb átalakítás / átépítés nélkül 
telepíthetőek, akár már 2 négyzetméteren

legegyszerűbben a  helyezhetőek el,hátsó tára mögé
lerövidítve ezzel a gyógyszerkiadás útját,
meggyorsítva annak sebességét és feleslegessé téve
a költséges szállítórendszerek használatát

a különböző magasságból kiinduló egyszerű 
csúszdarendszer alkalmazásával a kért készítmények
karnyújtásnyira érkeznek meg az officinai kiadókhoz.
oldalanként akár 10-10 kiadónyílás is illeszthető a géphez

az FL modellek ukkal széles szín- és anyagválaszték
tökéletesen illeszkednek a gyógyszertárak arculatához



A LEGOPTIMÁLISABB 
RAKTÁROZÁS ÉRDEKÉBEN 
A KÉSZLETET  KATEGÓRIA4
SZERINT CSOPORTOSÍTJUK

a raktár központi eleme maga az ,automata
ahol elsősorban a gyorsan forgó / 
nagy készletű receptköteles (RX) 

et érdemes tárolni - gyógyszerek
ezek a kiadott gyógyszermennyiség közel
80%-át adják

a fogyás szerinti et, TOP10 termék
a leggyorsabb kiadás érdekében az officinai
munkaállomások bútorzatába épített, ún.
„ ”-ban tároljukkapkodó

a  (OTC) et,recept nélkül kapható cikkek
a forgalom növelése érdekében célszerű
az officina legértékesebb felületére, a hátsó 
táraszekrényre elhelyezni

a lassabban fogyó, vagy kis készlettel 
rendelkező készítmények elhelyezésére
a ehátsó táraszekrény alsó fiókrendszer
a legalkalmasabb



PARAMÉTEREK

mozgatható érintőképernyő és szkenner 

felhasználóbarát magyar nyelvű szoftver

valamennyi gyógyszertári rendszerhez illeszthető

a beérkezett áru átvétele és feltöltése egy időben 
az automata közvetlen közelében lehetséges,
így jelentős idő és energia takarítható meg

a LED pozícionáló rendszernek köszönhetően 
a gyógyszerek betárolása egyszerű / gyors / pontos

bármilyen üzemzavar esetén, valamennyi elraktározott
gyógyszer egyszerűen, manuálisan is kikereshető és 
kiadható

TÍPUSOK

MÉRETEK

KAPACITÁS

DOBOZMÉRETEK

OPCIÓK

HÁLÓZAT

FL600

1890szélesség /mm/

csatornák hossza /mm/

mélység /mm/

csatornák száma /db/
max. dobozszám /db/

min. /sz. m. h/

max. /sz. m. h/

manipulátor /db/
egyszerre 

kiadható dobozok/db/
kamera

magasság /mm/
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3
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20 x 10 x 40 mm

230VAC 1 fázis 50HZ

110 x 60 x 250 mm
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~4900
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~7500
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~11200

FL900 FL1300


