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QUALIDADE
EXCEPCIONAL

Os sistemas MACH4 oferecem 
uma qualidade excepcional   

“Made in Germany”  
para garantir a sua 

solução personalizada.

 

Qualidade I Fiabilidade I 
Eficácia Adaptabilidade

Ver vídeo



PROJECTOS
PERSONALIZADOS

Cada sistema es diseñado individualmente junto con nuestros clientes, 

consiguiendo la máxima eficiencia del proyecto. Ya no estamos limitados 

a la zona de venta de nuestra farmacia, sino que podemos utilizar 

sótanos o zonas adyacentes no hábiles para el público. De este modo 

optimizamos el espacio de nuestra farmacia y conseguimos almacenar 

una gran cantidad de productos en espacios reducidos.

Cada sistema está concebido para poder crescer em caso de 

necessidade, podendo adicionar mais módulos ou novas funcionalidades. 

É possível começar com um pequeno investimento inicial e mínimo para 

posteriormente ir ampliando o nosso sistema conforme vão aumentando 

as nossas necessidades.

DESENHADO PARA SE 
ADAPTAR ÁS TUAS 
NECESSIDADES

CONCEBIDO PARA CRESCER 
COM A TUA FARMÁCIA

Ver vídeo



- Aumento nos metros quadrados de exposição

- Aproveitamento dos desníveis, sótãos, caves e espaços mortos

- Optimização do stock e do espaço para ele dedicado

- Mais tempo com o cliente

- Menor tempo na espera

- Fim das filas

- Controlo integral do stock e das caducidades

- Fim de erros

- Controlo total da dispensação e dispensação

- Aumento do ticket médio

- Eficácia do pessoal: Fidelização e conselhos farmacêuticos

- Venda cruzada

ESPAÇO

TEMPO

CONTROLO

RENTABILIDADE

VANTAGENS EM 
ROBOTIZAR COM 
MACH4

Ver vídeo



O ÚNICO ROBOT 
QUE NÃO EXIGE 

A TUA PRESENÇA 
CONSTANTEMENTE

Graças ao Fill-in-Dor, os robot’s MACH4 são os únicos que permitem a 

carga do sistema sem a necessidade de que esteja permanentemente 

o farmacêutico presente: Os medicamentos são colocados facilmente 

na porta de carga, e o Robot encarrega-se de recolhe-los, scannea-

los e armazena-los. Mach4 trabalha por nós para tudo, enquanto nós 

poderemos dedicar o nosso tempo á nossa farmácia e aos nossos 

pacientes.

FILL-IN-DOR

Ver vídeo



SPEED BOX:
GESTÃO 
INTELIGENTE 
DA ALTA 
ROTAÇÃO

Os robot’s MACH4, graças ao sistema SpeedBox são os únicos no 

mercado que gerem de forma específica os medicamentos da alta 

rotação. Graças ao nosso sistema, MACH4 armazena numa única 

maquina a alta, media e baixa rotação, e posteriormente manipula 

cada grupo de acordo com as suas necessidades de armazenamento 

e a velocidade da dispensação. Alta rotação? Máxima velocidade 

com MACH4.

Ver vídeo



FILL-IN-BOX:
SISTEMA 

DE CARGA 
AUTOMÁTICO

A comodidade sem limites para uma perfeita recepção de mercadorias, 

está representada pela Fill-in-Box, carregador automático da MACH4.  

Este sistema permite a recepção global das banheiras de medicamentos 

dos nossos distribuidores. Basta esvaziar as mesmas por um simples 

carregador automático a fim de ser o sistema a ocupar-se de organiza-

las, Scannea-las e posiciona-las para serem armazenadas de forma 

completamente autónoma pelo Robot MACH4.

FILL-IN-BOX

Ver vídeo



ENGENHARIA
APLICADA:
MULTIPICKING
E MUITO MAIS

Captura e manipula os medicamentos sem limitações e com 

independência do material ou envolvente. Os sistemas MACH4 

incorporam a mais avançada tecnologia de agarra por pinças 

combinando com a tecnologia mais rápida até á data: os sistemas 

de sucção. 

Deste modo, MACH4 integra no mesmo braço um duplo sistema 

de manipulação de medicamentos. Tecnologia MACH4: Dupla 

segurança e mais rapidez.

Caso isto não seja suficiente, MACH4 incorpora igualmente a 

tecnologia Multipicking no seu braço e inspecciona de forma fácil 

eficazmente todo o armazém automatizado.

Ver vídeo



CAMARAS
DATAMATRIX

Os sistemas MACH4 têm uma fiabilidade absoluta no reconhecimento 

e identificação dos medicamentos através de um scanner inteligente 

de multi-posição: Não importa onde se encontre o código de barras da 

caixa.

MACH4 abriu a porta do futuro, e os sistemas MACH4 já podem 

trabalhar com os códigos BIDI e DATAMATRIX.

A gestão das caducidades nunca mais será uma dor de cabeça.

SCANNER INTELIGENTE

Ver vídeo
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