מכונה אוטומטית לממכר
מוצרי חלב/חטיפים/פחיות

המכונות מיועדות לממכר מגוון רחב מאוד של מוצרי מזון הדורשים קירור ו/או אוורור  :כריכים,
עוגות ,מוצרי חלב כגון מעדנים ,שוקו בקרטון ובשקית ,פחיות ,בקבוקים ,חטיפים ,שוקולדים ועוד.
המכונה מיוצרת במספר גרסאות  :עם/ללא מעלית ,עם/ללא קירור ,ויחידה נשלטת המכפילה את
תכולת המכונה ע"י שיתוף מערכות התשלום.
את ההבדלים בין המכונות ניתן לראות בטבלאות ההשוואה בדף הבא.

מבנה:
המכונות בנויות מתכת מחוזקת עם ציפוי אנטי-חלודה ,ומכילה חלקי מתכת פנימיים המונעים
למפעיל בעיות של שבירת חלקים וכדו' .כל אזור פנים המכונה מכיל מילוי מוקצף מבודד חום
לחיסכון מרבי באנרגיית קירור.
מערכת נעילה הנועלת את המכונה ב  3נקודות נעילה לאורך הדלת.
קופת מטבעות עם קיבולת גבוהה עם אפשרות לנעילה אוטומטית בשליפה.

מערכת תשלום:
מערכות התשלום כוללות מתקן מטבעות מחזיר עודף ומזהה מטבעות מתקדם מדגם  T-15עם זיהוי
מרבי של מטבעות מזוייפים.
קיימת הכנה לקורא שטרות ,ואופציה לקורא כרטיסי אשראי  /כרטיס עובד מגנטי וכדו'.

אפשרויות תכנות מתקדמות:
תכנות הגדרות המכונה ע"י מקשי המכונה ובעברית להגדרת תצורת המכונה הרצויה ,טמפרטורה,
מחירים ,קישורים בין תאים,חסימת מטבעות/שטרות,זמני תאורה,תפוגה ועוד.
בדיקת תקלות עצמית הניתנת לאיפוס ע"י המפעיל.
מערכת בקרת מסירת מוצר ,מבטיחה את ניפוק המוצר ללקוח ,ומחזירה לו את כספו במקרה של
תקלה.
תכנות מתחי הפעלת מנועי המוצרים בין  5-12וולט ,לניפוק מוצר בדיוק מירבי.
שליטה בתפוגת מוצרים ע"פ תאריכי תפוגה ,ו/או עליית טמפרטורה.
נעילת מכירת מוצרים לפי מוצר-תאריך-שעה.
מערכת חיסכון אנרגיה הכוללת גם שליטה בזמני הדלקה וכיבוי תאורת המכונה.
כאופציה ,ניתן לצייד את המכונה במערכת שליטה מרחוק )טלמטריה( אשר מספקת נתונים בזמן אמת למפעיל ,על תקלות ,נתוני מלאי ועוד
ע"י הודעות  SMSישירות לסלולארי ומאפשרת בנוסף תכנות הגדרות המכונה ע"י המפעיל מרחוק.

להב

טכנולוגיות למערכות תשלום בע"מ.
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מאפיינים טכניים :
Combo plus / Multiseller

Multiseller
חלון קדמי
מס' תאי מוצרים
מידות
משקל
מתח הפעלה
יחידת קירור
פרוטוקול
טווח טמפרטורה
)ניתן לתכנות(

Combo plus

1462 x 473.5
עד  56תאים
עד ל  8מגשים  7מוצרים בכל אחד.
 1830 x 803 x 935מ"מ
 320ק"ג
220 - 240 VAC
CFC Free R134A
ללא
MDB
0
0
4 C - 12 C
אוורור בלבד
עם אפשרות חלוקה לאזורי
טמפרטוררה שונים
מ"מ

Easy combo/ Snack plus
Snack plus

1100 x 515

חלון קדמי
מס' תאי מוצרים

1830 x 803 x 935
 268ק"ג

 297ק"ג

ללא

CFC Free R134A

MDB

פרוטוקול

0

טווח טמפרטורה
)ניתן לתכנות(

להב

מ"מ

220 - 240 VAC

מתח הפעלה
יחידת קירור

מ"מ

עד  77תאים
עד ל  8מגשים  10מוצרים בכל אחד.

מידות
משקל

Easy combo

אוורור בלבד

טכנולוגיות למערכות תשלום בע"מ.

0

4 C - 12 C
עם אפשרות חלוקה לאזורי
טמפרטוררה שונים

הרכב  ,11פתח-תקווה  .49277טל 03-9349101 :פקס.03-9341124 :
sales@lahav-pst.com www.lahav-pst.com

מעלית מוצרים.
לניפוק המוצרים בצורה בטוחה וחלקה אל הלקוח.

קומפקטי וחסכוני.

תא קבלת המוצרים.

קיבולת מוצרים.

נשלף ונגיש.

הטענה נוחה וקיבולת גבוהה במגשי המוצרים.

עיצוב פנים.

מגשי מוצרים.

פתח הכנסת מטבעות.

מודולריים ומתכווננים לכל סוגי המוצרים

אפשרות לפתח מוגן אנטי-ונדאלי ייחודי לג'ופמר.

להב

טכנולוגיות למערכות תשלום בע"מ.
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