OFERTĂ ACCESORII SELF-SERVICE

ACCESORII
Schimbător jetoane Supercoin

Schimbător jetoane Gemini Top

DESCRIERE ȘI CARACTERISTICI
Structură din inox încastrabilă în perete
Cititor de bancnote (5, 10 si 50 lei) cu stacker de 400 bancnote, cu
protecție din policarbonat
Dispenser eliberare jetoane (aprox. 2000 bucăți)
Display grafic
Sistem iluminare cu led
Posibilitatea setării de bonusuri și promoții
Meniu in limba română
Alimentare electrică: 230 V-50 Hz
Greutate: 45 kg

Panou frontal din oțel zincat
Cititor de bancnote (5, 10 si 50 lei) cu stacker de
400 - 800 bancnote
Dispenser eliberare jetoane (aprox. 600 bucăți)
Display grafic
Posibilitatea setării de bonusuri și promoții la încarcarea cheițelor
electronice Eurokey
Meniu in limba română
Alimentare electrică: 230 V-50 Hz
Greutate: 30 kg
Modem special conceput pentru Sherlock - soft gestiune și control de
la distanță de pe telefon mobil sau PC
Abonament anual Sherlock
Cititor / încărcător card / cheie
Dispenser card / cheie, capacitate 18 buc
Dispenser card, capacitate 150 buc
Eliberare bon (nefiscal)
Sistem de plată card bancar Nayax
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Schimbător jetoane C400

Structură din inox încastrabilă în perete
Cititor de bancnote (5, 10 si 50 lei) cu stacker de
400 - 800 bancnote și protecție waterproof
Dispenser eliberare jetoane (aprox. 1.500 bucăți)
Display grafic
Sistem iluminare cu led
Posibilitatea setării de bonusuri și promoții la încarcarea cheițelor
electronice Eurokey
Meniu in limba română
Alimentare electrică: 230 V-50 Hz
Greutate: 30 kg

Modem special conceput pentru Sherlock - soft gestiune și control de
la distanță de pe telefon mobil sau PC
Abonament anual Sherlock
Cititor / încărcător card / cheie
Dispenser card / cheie, capacitate 18 buc
Dispenser card, capacitate 150 buc
Eliberare bon (nefiscal)
Sistem de plată card bancar Nayax

Aspirator Economic self-service

Motor: trifazic
Tensiune: 400 V-50 Hz
Turbină: 2.2 kW
Debit aer: 410 m3/h
Zgomot: 65 db
Depresiune: 2.200 mm/h2o
Capacitate container: 90 lt
2 puncte de blocare cu protecție antifurt
Cutie colectoare pentru monede/jetoane
Suport din inox pentru furtun flexibil
Braț inox vertical/flexibil
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Aspirator self-service
Smart 4 programe

Program aspirare + kit parfum sanitizant cu pompă injecție-extracție +
tratament înnegrire anvelope cu pompă inox + kit suflat aer
Afișaj digital pentru monitorizarea timpului de spălare
Motor: trifazic
Tensiune: 400 V-50 Hz
Turbină: 2.2 kW
Debit aer: 410 m3/h
Zgomot: 65 db
Depresiune: 2.200 mm/h2o
Capacitate container: 90 lt
2 puncte de blocare cu protecție antifurt
Cutie colectoare pentru monede/jetoane
Suport din inox pentru furtun flexibil
Braț inox vertical/flexibil
Aer /parfum sanitizant / innegrire pneuri – pompă inox
Sistem de plată cu cartelă magnetică sau cheie electronica

Aspirator simplu self-service
C1 - 44.0640

Motor: trifazic, 3 Kw
Tensiune: 400 V-50 Hz
Debit aer: 410 m3/h
Zgomot: 65 db
Depresiune: 3300 mm/h2o
Greutate totală: 105 kg
Capacitate: 65 lt
Container din polipropilenă cu roți
2 puncte de blocare cu protecție antifurt
Cutie colectoare pentru monede/jetoane
Suport din inox pentru furtun flexibil
Braț inox vertical/flexibil
Kit parfum sanitizant
Furtun L = 5 m + accesorii Ø 40 mm incluse
Jetonieră electronică
Contor de monede/jetoane
Programare ușoară și intuitivă
Semnalizare luminoasă pentru terminare credit
Kit cheie magnetică și card

OFERTĂ ACCESORII SELF-SERVICE

Aspirator dublu self-service
C2 - 44.0645

Motor: trifazic, 2 x 3 Kw
Tensiune: 400 V-50 Hz
Debit aer: 410 m3/h
Zgomot: 65 db
Depresiune: 3300 mm/h2o
Greutate totală: 175 kg
Capacitate: 2 x 65 lt
Container din polipropilena cu roți
2 puncte de blocare cu protecție antifurt
Cutie colectoare pentru monede/jetoane
Suport din inox pentru furtun flexibil
Braț inox vertical/flexibil
Kit parfum sanitizant
2 Furtun L = 5 m + accesorii Ø 40 mm incluse
Jetonieră electronică
Contor de monede/jetoane
Programare ușoara și intuitivă
Semnalizare luminoasă pentru terminare credit

Kit cheie magnetică și card
Aspirator tapițerie self-service
WET - 47.0006

Motor: trifazic, 2.2 Kw
Tensiune: 400 V-50 Hz
Putere: 2300 W
Pompă presiune: 8 bari
Zgomot: 65 db
Depresiune: 2900 mm/h2o
Greutate totală: 106 kg
Capacitate: 60 lt

Kit cheie magnetică și card
Kit antiîngheț
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Aspirator tapițerie self-service
DRY - 47.0099

Motor: 2 faze
Tensiune: 230 V-50 Hz
Putere: 1450 W
Pompă presiune: 8 bari, 1.5 l/min
Zgomot: 71 db
Depresiune: 2300 mm/h2o
Greutate totală: 90 kg
Capacitate: 14+14 lt
Kit cheie magnetică și card
Kit antiîngheț

Chiuvetă cu storcător piele
26.0090

Dispozitiv pentru lichid parbriz
BRILLO MAXI - 45.0006

Structură din INOX
Alimentare cu apă pe bază de fotocelulă
Kit antiîngheț

Furtun flexibil L= 9 m + pulverizator
Tensiune: 230 V-50 Hz
Putere: 200 W
Rezervor: 112 l
Capacitate distribuire produs: 3.5 l/min
Jetonieră electronică

Kit cheie magnetică și card
Kit antiîngheț
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Distribuitor hârtie
PAPER ROLL - 45.0038

Tensiune: 230 V – 50 Hz
Putere: 150 W
Jetonieră electronică
Greutate totală: 50 kg
Rola de hârtie nu este inclusă. Aceasta trebuie să aibă maxim 5 kg.
Kit cheie magnetica si card
Rolă hârtie
Dimensiuni șervețel: 26 x 40 cm
Lungime totală rolă: 180 m
Nr șervețele/rolă: 473 buc
Greutate rolă: 3,2 kg

Spălător covorașe self-service
MATTY - 46.0187

Motor: trifazic
Tensiune: 400 V – 50 Hz
Putere: 400 W
Debit apă: 2l/min
Presiune apă: 3 bari
Rata de flux pompă de detergent ÷ 2 l/h
Zgomot: 66 db
Lațime perie: 80 cm (2 perii x 40 cm)
Greutate totală: 80 kg
Perie rotativă pe rulmenți: 80 cm
Spălător covorașe din cauciuc și textile
Cutie colectoare pentru monede/jetoane
Jetonieră electronică
Contor de monede/jetoane
Programare ușoară și intuitivă
Semnalizare luminoasa pentru terminare credit

Kit apă
Kit antiîngheț
Kit antibacterian
Kit parfum sanitizant
Kit aer
Kit aspirare
Kit cheie magnetică și card
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Distribuitor de hârtie
PANNOWET - 45.0189

Distribuitor de hartie umidificabilă cu:
1. Soluție pentru geamuri
2. Soluție pentru bord
3. Soluție pentru bare/bandouri/chedere
Tensiune: 230 V – 50 Hz
Putere: 150 W
Pompă: 3 x 28 W
Jetonieră electronică
Greutate totală: 80 kg
Kit antiîngheț inclus
Rolă de hârtie nu este inclusă

Kit cheie magnetică și card
Rolă Sontara 532 buc (240 x 380 mm)

Distribuitor piele sintetică
SKIN ROLL - 45.0040

Tensiune: 230 V – 50 Hz
Putere: 150 W
Jetonieră electronică
Greutate totală: 50 kg
Rola de piele nu este inclusă

Kit cheie magnetică și card
Rolă piele sintetică – 200 buc (320 x 400 mm)
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Dispozitiv de umflare a pneurilor
GONFIAGOMME TI DIGITAL
3070210002

Tub spiralat L= 8 m
Tensiune: 230 V-50 Hz
Putere: 450 W
Debit: 100l/min
Presiune: 8 bari
Greutate: 40 kg
Semnalizare luminoasă pentru terminare credit

Kit cheie magnetică și card

Distribuitor 1 produs
SD1

Jetonieră electronică
Furtun spiralat + pistol pentru produsele selectate

Posibilitatea de a alege un produs din următoarele:

parfum sanitizant / polish bord / antibacterian - pompă electrică
înnegrire pneuri – pompă inox
înnegrire pneuri – pompă electrică
soluție jante – pompă inox
soluție jante – pompă electrică

Kit cheie magnetică și card
Kit antiîngheț
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Distribuitor 2 produse
BI SPRAY

Posibilitatea de a programa 2 produse diferite
Posibilitatea de a comuta de la un produs la altul cu același jeton, cu
recalcularea timpului rămas
Jetonieră electronică
Furtun spiralat + pistol pentru produsele selectate

Aer comprimat/sanitizant – pompă inox
Aer comprimat/sanitizant – pompă electrică
Aer comprimat/soluție jante – pompă inox
Aer comprimat/soluție jante – pompă electrică
Aer comprimat/polish bord – pompă inox
Aer comprimat/polish bord – pompă electrică
Aer comprimat/înnegrire pneuri – pompă inox
Aer comprimat/înnegrire pneuri – pompă electrică
Sanitizant/soluție jante – pompă inox
Sanitizant/soluție jante – pompă electrică
Sanitizant/polish bord – pompă inox
Sanitizant/polish bord – pompă electrică
Sanitizant/innegrire pneuri – pompă inox
Sanitizant/innegrire pneuri – pompă electrica
Solutie jante/polish bord – pompă inox
Solutie jante/polish bord – pompă electrică
Solutie jante/înnegrire pneuri – pompă electrică
Polish bord/înnegrire pneuri – pompă inox
Polish bord/înnegrire pneuri – pompă electrică

Kit cheie magnetică și card
Kit antiîngheț
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Distribuitor 3 produse
SD 3

Aer comprimat + posibilitatea de a programa 2 produse diferite
Posibilitatea de a comuta de la un produs la altul cu același jeton, cu
recalcularea timpului rămas
Jetonieră electronică
Furtun spiralat + pistol pentru produsele selectate
Aer / sanitizant / soluție jante – pompă inox
Aer /sanitizant / soluție jante – pompă electrică
Aer / sanitizant / polish bord – pompă inox
Aer /sanitizant /polish bord – pompă electrică
Aer /sanitizant / înnegrire pneuri – pompă inox
Aer /sanitizant / înnegrire pneuri – pompă electrică
Aer /soluție jante / polish bord – pompă inox
Aer /soluție jante / polish bord – pompă electrică
Aer /soluție jante/ înnegrire pneuri – pompă electrică
Aer / polish bord / înnegrire pneuri – pompă inox
Aer / polish bord / înnegrire pneuri – pompă electrică
Kit cheie magnetică și card
Kit antiîngheț

Dispozitiv pentru produs
dezinfectant SANISPRAY

Fara compresor – 45.0270
Tub spiralat L= 8 m + pulverizator
Tensiune: 230 V-50 Hz
Putere: 50 W
Jetonieră electronică
Cu compresor – 45.0272
Tub spiralat L= 10 m + pulverizator
Tensiune: 230 V-50 Hz
Putere: 450 W
Jetonieră electronică

Kit cheie magnetică și card
Kit antiîngheț
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Distribuitor parfum
SD1 PARFUME - 45.0559

Furtun flexibil L= 8 m + pulverizator
Tensiune: 230 V-50 Hz
Putere: 300 W
Rezervor: 4 x 5 l
Jetonieră electronică

Kit cheie magnetică și card
Kit antiîngheț

Coș de gunoi WB
26.0075 – galben
26.0076 – albastru

Capacitate: 50 l
Greutate: 12 kg
Dimensiuni: 400 mm x 550 mm x 1150 mm

Coș de gunoi din inox
WBs - 26.0188

Capacitate: 50 l
Greutate: 15 kg
Dimensiuni: 400 mm x 550 mm x 1150 mm
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Bătător covorașe inox
MBs - 26.0069

Bătător covorașe
MB ECO - 26.0083

Structură din INOX
Capacitate: 30 l
Greutate: 12 kg
Dimensiuni: 600 mm x 400 mm x 1000 mm

Dimensiuni: 600 mm x 1000 mm
Greutate: 12 kg

