
Uma Revolução na Tecnologia de Venda 

Automática Industrial
Incrível Densidade de Caixa

O sistema na sua configuração de tamanho de compartimento mais denso 

(menor) fornece para até 987 escaninhos em aproximadamente o mesmo 

espaço que nossas outras máquinas RoboCrib® equivalentes ou outras 

máquinas de venda automática concorrentes. O nosso sistema patenteado 

de prateleira de compartimento de plástico, combinado com a porta em 

estilo tambor incrivelmente flexível, dá à máquina a capacidade de eliminar 

virtualmente o desperdício de “altura” de compartimento vertical que é 

comum com máquinas de porta fixa.

Reduza Drasticamente os Custos de Manutenção

A vasta experiência da AutoCrib descobriu que reduzir o número de peças 

móveis reduz significativamente a manutenção. A utilização de um tambor 

duplo elimina mais de 15 subsistemas separados e reduz muito os custos 

de manutenção.

Dispensar Pacotes ou Caixas Quadradas

O RoboCrib® TX750 é a primeira máquina especificamente projetada para 

dispensar caixas ou pacotes quadrados ou retangulares. Isso praticamente 

elimina a necessidade de itens de reembalagem para caber em máquinas 

de bobinas helicoidais ou carrosséis que usam caixas em forma de torta. A 

abordagem de tambor duplo juntamente com uma máquina que utiliza 

caixas quadradas permite uma quantidade incrível de flexibilidade em 

tamanhos de caixa de 2 ”(5 cm) de altura a 60” (152 cm) de altura.

Configure Rapidamente no Local do Cliente

A interface de utilizador simples tira o máximo proveito da densidade e 

flexibilidade do compartimento simplesmente deslizando as prateleiras num 

rack. A máquina o conduz por um processo de atribuição de escaninho 

rápido e fácil. Pode configurar a máquina com pouco ou nenhum trabalho 

de preparação ao realizar o stock ou carregamento inicial.

Porta de Ajuste Automático 

Distribua caixas quadradas / 

retangulares, itens MRO e outros itens 

de stock com formatos estranhos. É 

rápido e fácil de carregar para 

reabastecimento.

Densidade Incrível 

Aumente a capacidade de sua 

máquina de venda automática

industrial em 30%, enquanto adiciona 

flexibilidade incrível.

Configure no Local 

Prateleiras de plástico podem 

ser reconfiguradas em 

minutos sem ferramentas.

Écran grande de 19 ”! 

Impressionante écran tactile de alta 

resolução de 19 ”(48 cm), o maior de 

qualquer máquina de venda automática 

industrial do mercado.

Biometria Intuitiva

Faça login usando códigos de barras, cartões 

proximidade, cartões inteligentes e cartões 

de identificação com banda magnética. Para 

segurança adicional, integre a validação de 

impressão digital.

Reduza os Custos de Manutenção 

Ao reduzir o número de peças móveis, a 

máquina praticamente dispensa manutenção.

ROBO CRIB
®   

TX750



ESPECIFICAÇÕES
• Bandejas de plástico patenteadas para fácil reconfiguração das 

prateleiras

• Écran tactile de alta resolução de 19 "(48 cm)

• Configurações: Até 987 SKUs (Produtos Únicos) na altura do compartimento 

de 2 ”(5 cm).

• Capacidade de peso: 1.200 libras (544 kg)

• PC integrado: Processador Intel Core i5

• Dimensões do gabinete:
- 34,1 "L (86,6 cm) x 79,4" H (201,7 cm) x 41,4 "D (105,2 cm)
- Requer apenas 9,8 pés quadrados (0,9m2) de área útil!

• Ranhuras integradas para empilhadeira (opcional: Rodas giratórias 
para serviço pesado)

• Alimentação: 100-240VAC– 50 / 60HZ, 5A / 2,5A MAX

• Bateria de backup UPS

CARACTERÍSTICAS
• Disponibilidade 24-7 com responsabilização

• Sem necessidade de reembalagem

• Configure rapidamente no local

• Dispensa caixas ou pacotes quadrados ou retangulares

• Não é necessário stock a granel. Use 100% do espaço da 

máquina! Armazene quantos SKUs quiser.

• Emite itens delicados sem deixar cair

• Tempo de emissão rápido de 10 segundos ou menos!

• Pedidos de compra automatizados

• Controle os itens recondicionados e force a remoagem primeiro

• Pesquisa universal - Encontre qualquer item em toda a fábrica!

• Gestão de medidor - Negar acesso a um medidor que saiu da calibração

• Acesso do utilizador: impressão digital, cartões de proximidade, 

porta-chaves, cartões com banda magnética, códigos de barras, 

teclado / PINs. Pode usar os seus cartões de funcionário 

existentes!

• Opcional: as rodas giratórias facilitam a realocação de suas 

máquinas onde quiser

SOFTWARE
• Mais de 200 relatórios padrão!

• AutoCrib.net or Cliente-Servidor - serviços geridos na 

cloud ou rede interna protegida

• EDI - Avisos avançados de envio (ASN) via EDI

• Suporte ao sistema ERP- Interface com muitos sistemas 

ERP populares (SAP, Prophet 21, JDE, Baan, etc ...)

• Alertas - Receba alertas de inventário e relatórios por e-

mail para qualquer smartphone, tablet ou computador

• Conectar perfeitamente - Use-o com sistemas AutoCrib® 

existentes ou use-o como um sistema autônomo

COMO FUNCIONA
1. Login – Faça login usando seu cartão de funcionário ou número de funcionário. Para segurança

adicional, requer validação de impressão digital.
2. Select Item – Selecionar item - Selecione o item desejado

3.Dispense –Dispensar - A máquina encontra automaticamente o item certo, abre o tambor duplo para

dispensar o produto e destrava a porta de segurança externa.

Opcional: também pode rastrear dados de custo como Departamento, Trabalho, Máquina, Linha de Montagem, Centro de Custo, Número do

Cliente, Número da Fila, etc  ... Pode personalizar os nomes dos campos para atender às suas necessidades.
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