
Eniten myydyin malli!

Mahtava tilavuus ja kompaktit mitat. Automaatissa on 9 myyntiriviä 
jokaisella hyllyllä, mahdollistaen jopa 1440 tuotetta ja 72 eri artikkelia. 
Sopii hyvin yksinään asennettavaksi. Mahdollista jäähdyttää jääkaappi 
lämpötilaan.

Mahdollisuus käyttää noutoautomaattina.

REAALIAIKAISTA DATAA.

Magex pilvipalvelu tarjoaa reaaliaikaista tietoa sekä tuoreet päivitykset. Voit seurata laitettasi esim 
tabletilla, puhelimella tai tietokoneella.  Palvelun kautta näet ajantasaisen tiedon jokaisesta
myyntitapahtumasta, varaston tilasta, syötetyt tai palautetetut kolikot/setelit, automaattiset 
uudelleenkäynnistykset, murtoyritykset ja muut toiminnot. Se valvoo myös automaatin sisälämpötilaa 
ja haihtumista havainnollistaen sen yksityiskohtaisesti.
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Paino    450 Kg (pääkone) 350 Kg (orja)
Hyllyjen enimmäismäärä 8
Myyntirivejä / hylly  2 - 9
Valaistus   High luminosity LED (20 W)
Jännite   240V/50Hz | 110V/60Hz
Sisälämpötila  2°C
Käyttöympäristön lämpötila maks. 40°C
Energiankulutus  75 W
Energiankulutus  620 W
(kylmälaite päällä)
Lämpötilan hallinta ja  Elektroninen, reaaliaikaisella 
jäähdytysjärjestelmä hälytyksellä

MAGEX KULJETINJÄRJESTELMÄ

Maksimaalinen muunneltavuus mahdollistaa erilaisten tuotteiden 
myynnin. Uniikki kuljetinjärjestelmä voidaan helposti ja nopeasti muokata 
tuotteen koon mukaan soveltumaan erikokoisille tuotteille. Kullakin 
myyntirivillä on myös muokattavat väliseinät erottelemassa samalla
rivillä olevat tuotteet toisistaan. Laiteessa on myös itsediagnosointijärjes-
telmä, joka tarkastaa myyntirivin tilan ennen maksun suorittamista.

TEKNISET TIEDOT

• Automaatissa erikseen avautuvat ovet 
   ohjausyksikköön ja myymälään.
• Panssaroitu tuplalukitus molempiin oviin.
• Automaatissa olevat tuotteet on valaistu 
   korkeatehoisilla LED:llä.
• Hissi kuljettaa valitun tuotteen noutoluukkuun, 
   josta se on helppo ottaa.
• Automaatin täyttö onnistuu joko suoraan hyllyn 
   edestä tai vetämällä liukukiskoilla toimiva hylly ulos 
   ja lisäämällä uudet tuotteet vanhojen taakse.
• Moduuleista koostuva järjestelmä, jota voi koska vain 
   laajentaa uusilla orja koneilla.
• Edistyksellisen pilvipalvelun kautta voit seurata ja 
   hallita jokaista ostoa reaaliaikaisesti GPRS/4G 
   teknologian avulla.

 

Magex produces
with quality system

certified by

VAKIOVÄRIT
Valkoinen RAL 9016
Musta RAL 9005

LISÄVARUSTEET

• Setelinlukija
• Setelin tarkistaja vaihtajalla.
• Kolikonlukija vaihtajalla (usealla kolikkosäiliöllä)
• Kortinlukija
• Teräksinen suojakatto (suojaa roiskevedeltä)
• Lexan suojaus (lisäsuoja lasioveen)
• LCD näyttö hinnoille
• Hissi
• Jäähdytysyksikkö (jääkaappi)
• Järjestelmä vaihtuvien painojen hallintaan
• Takaovi tuotteiden lisäämiseen
• Tuotteiden lisääminen viivakoodilla
• Kamera
• Grafiikan personointi
• RFID kanta-asiakasjärjestelmä
• Mahdollisuus toimia myös noutopisteenä,  
   esim. nettiostoksille
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