
Rowa Smart     SystemTM

Sistema de gestão e armazenamento eficiente

A solução ideal para pequenas e médias farmácias 
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Características técnicas 

Rowa Smart   SystemTM

Dimensões (C x A x L)

Capacidade

Opções

Entrada

Tempo de entrada e saída

Cor

Número de braços

Prazo de entrega

Instalação

Configuração

4800 x 2530 x 1630mm (incl. bancada de entrada)

aprox. 9000 cx 

Tapetes elétricos, espirais ou elevadores

Frontal, esquerda, 1 tapete de entrada

Entrada: aprox. 3 segundos (disponível directamente nos postos de venda)

Saída: aprox. 8 - 12 segundos (multi-picking)

Branco

1 braço

Disponibilidade imediata (em stock)

2 dias

1 dia

Com o Rowa Smart ™, a equipa de desenvolvimento da Carefusion | Rowa criou 
um sistema económico acessível também para farmácias com menos de 200 
clientes por dia. Tudo graças a uma relação preço / performance extremamente 
atraente. O preço revolucionário  do Smart Rowa ™ é conseguido padronizando 
das suas dimensões. Esta nova solução resulta da experiência combinada de 
mais de 100 farmácias automatizadas em Portugal pela Glintt e mais de 4000 
projetos de automação da Rowa em todo o mundo. O Rowa Smart™ está assim  
perfeitamente adaptado às necessidades das farmácias portuguesas de 
pequena e média dimensão, apresentando uma elevada rentabilidade.

O Rowa Smart ™ trás consigo todas as principais vantagens do sistema de 
armazenamento automatizado Rowa Vmax ™. Utiliza o Picking-Head com a 
tecnologia inovadora de captura em V e o sistema HD-Multi-Picking ®, que 
permite movimentar até 8 embalagens simultaneamente. Este sistema pode 
armazenar todo o stock de medicamentos da farmácia libertando espaço e 
recursos humanos, para potenciar o seu dia-a-dia.  

Os serviços técnicos do departamento de robótica da Glintt estarão sempre 
disponíveis, sem complicações. A standardização do sistema Rowa Smart ™ 
permite que este esteja disponível imediatamente, podendo a instalação ser 
feita em apenas 3 dias.

O culminar de 4000 projectos de automatização  

Todas as vantagens Rowa incluídas  

Instalação e Assistência Técnica - uma relação de compromisso  

Eficiência, Controlo e Produtividade  
Consulte-nos para um estudo de viabilidade gratuito.

6800 x 2530 x 1630mm (incl. bancada de entrada)

aprox. 15 000 cx 

Sistema de gestão e armazenamento eficiente

Rowa Smart   SystemTM
Modelo
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