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De MT.Speed is een optionele module 

van de MT.XL Deze werkt autonoom en 

biedt de mogelijkheid om een selectie 

van producten (highrunners) heel snel 

af te leveren naar uw verkooppunten. 

DIRECTE AFLEVERING MEDICATIE

Door van de onafhankelijke werking van 

deze module worden de verpakkingen  

gelijktijdig afgegeven uit zowel de MT.XL 

als uit de MT.Speed. Via de statistische 

regel 5/50: 5 % van de stock genereert 

50% van de verkoop bieden wij u de 

ideale combinatie: De MT.Speed voor 

uw “snellopers” en de MT. XL voor de 

rest van uw stock.

STOCKBEHEER

De MT.Speed-kana len worden 

automatisch gevuld via de MT.XL grijper die 

gekoppeld IS aan het opslagbeheersysteem 

van de MT.XL dat verbonden is met uw 

apotheeksoftware. Als enige op de markt 

beschikt de MT.Speed bij de aflevering 

van ieder product over een elektronische 

detectie, wat garant staat voor een 100% 

sluitende stock.

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

De unieke ‘Zelf lerende’ programmatie, 

laat de MT.Speed anticiperen op trends in 

uw verkoop. Afhankelijk van de verkoop 

zal de robot volledig autonoom het 

productgamma in uw kanalen automatisch 

aanpassen en beheren. De software zorgt 

er voor dat ieder kanaal automatisch wordt 

herkend (ook bv. na omwisselen).

DICHTHEID

De integratie van horizontale geplaatste 

kanalen zorgt voor een efficiënt 

volumebeheer. De kanalen zijn beschikbaar 

in 9 verschillende breedtes en zorgen 

voor de meest gunstige vullingsgradatie.

INTEGRATIE

MT.Speed is vlot integreerbaar in de 

MT.XL in functie van uw inrichting en/of 

architecturale mogelijkheden.

AFMETINGEN

Vaste modulebreedte van 700mm 

integreerbaar over de volledige lengte 

van de MT.XL-robot (hoogte integratie 

vrij te kiezen)

-

Max. hoogte per module 1.000 mm 

Kanaalbreedtes: 30 / 40 / 50 / 60 / 70

80 / 100 / 120 / 150mm

-

De modules zijn uitbreidbaar in de tijd.

 

SNELHEID

Per kanaal kunnen tot 10 verpakkingen 

in 3 seconden worden afgeleverd. Ieder 

kanaal kan gelijktijdig worden aangestuurd 

zodat de afleversnelheid nog exponentieel 

verhoogd.

CAPACITEIT

Max. 17 dozen per kanaal en tot 19 kanalen 

per modulebreedte (plateau-niveau) 

Gemiddeld 11 kanalen per plateau-niveau, 

wat resulteert in  285 dozen per laag op 

modulebreedte.

KANAAL MANAGEMENT

Gekoppeld aan het MT.XL-opslag- 

beheersysteem en uw apotheeksoftware 

garanderen wij een 100% juiste stock. 

Stock controle via lasersensor op de grijper.    

INTELLIGENTIE

Self-teaching software zorgt steeds voor 

een optimale vulling van uw kanalen, 

volgens de regel van de meest verkochte 

producten.

FLEXIBILITEIT

Ieder kanaal is evenwijdig gemonteerd 

en werkt autonoom. De toevoeging of 

verwijdering van kanalen is vlot uit te 

voeren, en gebruikt auto-teaching,  door 

gebruik te maken van een Data Matrix 

code op het kanaal.
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