
MT.SPEED
Ultrasnelle leveringsmodule



MT.SPEED
De MT.SPEED biedt ultrasnelle levering 
van een selectie van producten 
(snelverkopende producten of bulk) aan 
uw toonbank. 

De robotupgrade combineert de 
intelligentie van een apotheekrobot met de 
snelheid van een automatische verdeler. 
De module wordt naadloos geïntegreerd 
met de MT.XL-robot, zodat deze aansluit 
bij uw persoonlijke behoeften en de 
architectuur van uw apotheek.

De upgrade werkt autonoom, waardoor 
producten van de MT.XL en MT.SPEED 
tegelijkertijd kunnen worden geleverd. 

Met een gemiddelde leveringssnelheid van 
15 dozen in 3 seconden is deze upgrade 
van echte toegevoegde waarde voor het 
automatiseringsteam. 

100% CORRECTE STOCK
De MT.SPEED is de enige module 
op de markt met een individuele 

leveringsdetectie voor elk 
productkanaal. Dit garandeert een 

100% correcte voorraad. Bovendien 
worden de kanalen automatisch 
aangevuld via de MT.XL-grijper.

GROTE STOCKCAPACITEIT 
Het gebruik van horizontaal 

gemonteerde kanalen zorgt voor een 
efficiënt voorraadbeheer. Ze zijn 

verkrijgbaar in 9 verschillende breed-
tes en garanderen de meest gunstige 

vulgraad, dankzij onze unieke 
zelflerende software.

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
Het unieke zelflerende programma 
zorgt ervoor dat de MT.SPEED kan 
anticiperen op uw verkooptrends. 

Op basis van uw verkoopcijfers zal de 
voorraad in de kanalen dus volledig 
autonoom en automatisch worden 

aangepast.

ULTRASNELLE LEVERING
Volgens de statistische regel van 5/50: 
5% van de voorraad genereert 50% 
van de verkoop, bieden wij de ideale 

combinatie. 
De MT.SPEED voor 'snelverkopende 

producten' en de MT. XL voor de 
rest van de voorraad. De horizontale 

transportbanden zorgen ook voor een 
ultrasnelle aanvoer van de dozen.

VOORDELEN VOOR UW APOTHEEK

Capaciteit max. 17 dozen/kanaal
max. 19 kanalen/laag
max. X lagen/module

Gemiddelde 
dooscapaciteit

285 dozen/laag

Snelheid > 15 dozen/3 sec.

Breedte (mm) 1000/module 

Hoogte(mm) van 798 tot 1623 
(in stappen van 75mm)

Diepte(mm) 700

Kanaalbreedte(mm) 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 
100- 120 -150

Kanaallengte (mm) 780
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