
Mliečny automat  
NA PREDAJ ČERSTVÉHO 

CHLADENÉHO MLIEKA Z FARMY

www.tmlieko.sk

priamo zo zdroja  ■  najčerstvejšie - maximálne 24 
hodín od nadojenia  ■  plná výživová hodnota  - bez 
tepelného ošetrenia ■  priamy predaj so zaujímavou 
maržou  ■  široká možnosť domáceho spracovania     

- smotana, tvaroh, jogurt, kefír,.. ■  
zaručene zdravý domáci 

produkt

MODELY MLIEČNYCH AUTOMATOV

TOKO, tel.SR: +421 910 770 077, fax: +420 577 133 011, e-mail:toko@toko.cz

Mliečny automat  XL2A

Mliečny automat  L

Mliečny automat  Li

Viactankový model v kovovom domčeku je určený na vonkajšie i vnútorné 
umiestnenie spolu s automatom na predaj 140 fliaš a dopĺňa ho automat s 
chladením na predaj tovaru. Automat obsahuje dva tanky s objemom 200 l, 
sadu na prepojenie tankov, monochromatický displej, GSM komunikačný mo-
dul, mincovník na platenie bez vrátenia mincí. Súčasťou automatu na fľaše je 
i mincovník na rozmieňanie mincí na drobnejšie, box s prípojkou na sanáciu 
tanku, štartovacia sada fliaš a propagácia, plastové modely kráv. 
Požadovaný príkon: 2100W
Rozmery kovového domčeka: 4 640 x 2 550 x 2 430 mm (Š x V x H)

Jednotankový model v drevenom či kovovom domčeku je 
určený na vonkajšie i vnútorné umiestnenie spolu s automatom na predaj 
100 fliaš. Automat obsahuje jeden tank s objemom 200 l, monochromatický 
displej, GSM komunikačný modul, mincovník na platenie bez vrátenia mincí. 
Súčasťou automatu na fľaše je mincovník na rozmieňanie mincí na drobnej-
šie, box s prípojkou na sanáciu tanku, štartovacia sada fliaš a propagácia, 
plastové modely kráv.
Požadovaný príkon: 800W
Rozmery kovového domčeka: 2 080 x 2 550 x 2 430 mm
Rozmery dreveného domčeka: 2 600 x 2 650 x 2 700 mm

Jednotankový model je určený na umiestnenie vo vnútri spolu s automatom 
na predaj 100 fliaš. Automat obsahuje jeden tank s objemom 200 l, mono-
chromatický displej, GSM komunikačný modul, mincovník na platenie bez 
vrátenia mincí. Súčasťou automatu na fľaše je mincovník na rozmieňanie 
mincí na menšie, box s prípojkou na sanáciu tanku, štartovacia sada fliaš a 
propagácia, plastové modely kráv.
Požadovaný príkon: 800W
Rozmery automatu na mlieko: 730 x 1 940 x 800 mm
Rozmery automatu na fľaše: 740 x 1 740 x 790 mm

Na bezproblémový prevoz a zásobovanie vašich mliečnych automa-
tov urobíme vstavbu do vášho automobilu. Vstavba sa skladá z ná-
jazdových a pojazdných lyžín, navijaku a kotviaceho mechanizmu.
Celý proces výmeny tankov pohodlne zvláda jedna osoba.

Mliečny automat  XL
Viactankový model v drevenom či kovovom domčeku 

na vonkajšie i vnútorné umiestnenie spolu s automatom na predaj 140 fliaš. 
Automat obsahuje dva tanky s objemom 200 l, sadu na prepojenie tankov, 
monochromatický displej, GSM komunikačný modul, mincovník na platenie 
bez vrátenia mincí. Súčasťou automatu na fľaše je i mincovník na rozmieňa-
nie mincí na drobnejšie, box s prípojkou na sanáciu tanku, štartovacia sada 
fliaš a propagácia - plastové modely kráv. 
Požadovaný príkon: 1500W
Rozmery kovového domčeka: 3 640 x 2 550 x 2 430 mm
Rozmery dreveného domčeka: 4 480 x 3 000 x 3 400 mm

Mliečny automat  XLi
Viactankový model bez domčeka na umiestnenie vo vnútri. Automat obsahu-
je dva tanky s objemom 200 l, sadu na prepojenie tankov, monochromatický 
displej, GSM komunikačný modul, mincovník na platenie bez vrátenia mincí. 
Súčasťou automatu na fľaše je i mincovník na rozmieňanie mincí na drobnej-
šie, box s prípojkou na sanáciu tanku, štartovacia sada fliaš a propagácia, 
plastové modely kráv. 
Požadovaný príkon: 1500W
Rozmery automatu: 2 400 x 2 300 x 1 500 mm

Transport mlieka Profi



ROZMIEŇAČ 
MINCÍ

slúži na platenie pri 
nákupe fliaš z auto-
matu a na rozmie-
ňanie väčších mincí 
na drobné

DOMČEK
umiestnenie hlav-
ne v exteriéri, v 
drevenom i kovo-
vom prevedení

CHLADIACI BOX na viac tankov

slúži na udržanie stabilnej teploty mlieka a 
zariadenia na stálu hodnotu 4°C po celý rok

AUTOMAT NA PREDAJ FLIAŠ
s kapacitou 100 až 175 ks slúži na predaj sklenených 
a plastových fliaš na mlieko. Možnosť objednať verziu 
s chladením priestoru na čerstvý tovar

TANK NA MLIEKO

zariadenie z nerezovej ocele slúži na usklad-
nenie mlieka, miešanie a výdaj mlieka. Spo-
jenie tanku s predajným okienkom hadičkou, 
tank je jediné zariadenie, ktoré prichádza do 
styku s mliekom. Objem 200 l

PREDAJNÝ VÝKLENOK

Priestor na vkladanie a plnenie fliaš.Ručné 
otváranie. Automatické umývanie parou po 
každom výdaji

Mliečny automat 
N A   P R E D A J   Č E R S T V É H O   C H L A D E N É H O   M L I E K A

www.tmlieko.sk

GSM modul

bezdrôtový prenos informácií o stave 
zariadenia, teplote a množstve obsluhe a 
majiteľovi

Teplota mlieka

Návod na použitie

Displej na kontrolu 
vloženej hotovosti a vy-
daného množstva

Dve tlačidlá na výdaj 
1 l alebo 0,5 l mlieka

Otvor na čipový kľúč

Tlačidlo STOP
na zrušenie výdaja

Mincovník 
na príjem hotovosti - ne-
vracia, je potrebné vložiť 
presnú sumu

OVLÁDACÍ PANEL


