MODELE AUTOMATÓW DO MLEKA

Automat do mleka XL2A

Model wielocysternowy w metalowym domku do użytku
wewnętrznego i zewnętrznego
wraz z automatem do sprzedaży 140 butelek i automatem chłodniczym do
sprzedaży towaru, dwie cysterny o objętości 200l, komplet do podłączenia
cystern, monochromatyczny wyświetlacz, moduł komunikacyjny GSM, automat na monety do płacenia bez zwrotu monet, częścią automatu na butelki
jest automat na monety do rozmieniania na drobne, box z podłączeniem
do czyszczenia cysterny, startowy komplet butelek i promocja, plastikowe
modele krów.
Wymagana moc: 2100W
Wymiary metalowego domku: 4 640 x 2 550 x 2 430 mm

Automat do mleka XL

Dwuzbiornikowy model w obudowie drewnianej albo metalowej do użytkowania
wewnątrz i na zewnątrz razem z automatem do sprzedaży 140 butelek, dwa zbiorniki o pojemności 200 l, zestaw do
podłączania zbiorników, monochromatyczny wyświetlacz, moduł do komunikacji GSM, urządzenie do płacenia bez zwrotu monet, częścią automatu
do butelek jest urządzenie do rozmieniania pieniędzy na drobne, box z przyłączem do czyszczenia zbiornika, startowy komplet do butelek i promocji,
plastikowe modele krów.
Wymagana moc: 1 500W.
Wymiary metalowej obudowy: 3 640 × 2 550 × 2 430 mm
Wymiary drewnianej obudowy: 4 480 × 3 000 × 3 400 mm

Automat do mleka XLi

Model wielocysternowy bez domku do użytku wewnętrznego, dwie cysterny
o pojemności 200l, komplet do podłączenia cystern, monochromatyczny wyświetlacz, moduł komunikacyjny GSM, automat na monety do płacenia bez
zwrotu monet, częścią automatu na butelki jest automat na monety do rozmieniania na drobne, box z podłączeniem do czyszczenia cysterny, startowy
komplet butelek i promocja, plastikowe modele krów.
Wymagana moc: 1500W
Wymiary automatu: 2 400 x 2 300 x 1 500 mm

Automat do mleka L

Jednozbiornikowy model w obudowie drewnianej albo
metalowej do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz
razem z automatem do sprzedaży 100 butelek, jeden zbiornik o pojemności 200 l, monochromatyczny wyświetlacz, moduł
do komunikacji GSM, urządzenie do płacenia bez zwrotu monet, częścią
automatu do butelek jest urządzenie do rozmieniania pieniędzy na drobne,
box z przyłączem do czyszczenia zbiornika, startowy komplet do butelek i
promocji, plastikowe modele krów.
Wymagana moc: 800W.
Wymiary metalowej obudowy: 2 300 × 2 550 × 2 450 mm
Wymiary drewnianej obudowy: 3 220 × 2 560 × 2 870 mm

Automat do mleka
DO SPRZEDAŻY ŚWIEŻEGO,
CHŁODZONEGO MLEKA Z FARMY
bezpośrednio ze źródła ■ najświeższe – maksymalnie
do 24 godzin po dojeniu ■ zachowana wartość
odżywcza ze względu na brak pasteryzacji ■ rozsądna
cena z interesującą marżą ■ szerokie możliwości
wykorzystania w gospodarstwie domowym śmietana, twaróg, sery, jogurt, kefir,..
■ zdrowy produkt domowy z
gwarancją

Automat do mleka Li

Jednozbiornikowy model do użytkowania wewnątrz razem z automatem do
sprzedaży 100 butelek, jeden zbiornik o pojemności 200 l, monochromatyczny wyświetlacz, moduł do komunikacji GSM, urządzenie do płacenia bez
zwrotu monet, częścią automatu do butelek jest urządzenie do rozmieniania
pieniędzy na drobne, box z przyłączem do czyszczenia zbiornika, startowy
komplet do butelek i promocji, plastikowe modele krów.
Wymagana moc: 800W.
Wymiary baru: 730 × 1 940 × 800 mm
Wymiary automatu do butelek: 740 × 1 740 × 790 mm

Transport mleka Profi

Do bezproblemowej eksploatacji i zaopatrzenia Waszych automatów
do mleka wykonujemy montaż urządzenia pomocniczego w Waszym
samochodzie. Wbudowane urządzenie zawiera szyny najazdowe i
przejezdne, wciągarkę i mechanizm mocujący. Cały proces wymiany
zbiorników wykonuje bez problemów jedna osoba.
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Automat do mleka

DO SPRZEDAŻY ŚWIEŻEGO, CHŁODZONEGO MLEKA Z FARMY
PANEL STERUJĄCY
Termometr do mleka
Instrukcja użytkowania

OBUDOWA

Moduł GSM

Szczególnie do
wykorzystywania automatu do
wydawania
na
zewnątrz. Wykonanie metalowe
lub drewniane

Do bezprzewodowej transmisji informacji o
stanie urządzenia, temperaturze i ilości obsłudze i właścicielu

URZĄDZENIE
DO ROZMIENIANIA MONET
Służy do płacenia
przy zakupie butelek
z automatu oraz do
rozmieniania większych nominałów monet na drobne.

Wyświetlacz kontrolny
przyjęta gotówka i wydana
ilość
Dwa przyciski do wydawania
1 l albo 0,5 l mleka
Otwór do klucza chipowego
Przycisk STOP
do przerwania wydawania

ZBIORNIK DO MLEKA

Urządzenie do płacenia
gotówką monetami – bez
zwrotu, należy włożyć dokładną kwotę

Urządzenie ze stali nierdzewnej do przechowywania mleka, mieszania i wydawania
połączone wężykiem z okienkiem do wydawania. Zbiornik jest jedynym urządzeniem, które styka się z mlekiem. Pojemność
200 l

OKIENKO DO WYDAWANIA

Miejsce do wkładania i napełniania butelek. Otwierane ręcznie. Automatyczne mycie parą po każdym wydaniu

OBUDOWA CHŁODNICZA

AUTOMAT DO SPRZEDAŻY BUTELEK

dla 1-4 zbiorników
Do utrzymywania stabilnej temperatury mleka
i urządzenia na poziomie 4°C przez cały rok

O pojemności 100 albo 175 butelek służy do sprzedaży
szklanych i plastikowych butelek z mlekiem. Można zamówić
wersję z chłodzoną przestrzenią na świeży towar

www.tmleko.cz

