automaty vendingowe

eVend to polska marka automatów vendingowych firmy EBA Sp. z o.o. Marka eVend wywodzi się z firmy
o wieloletniej tradycji produkcji przemysłowej i ugruntowanej pozycji na rynku polskim i zagranicznym,
która jest nastawiona na rozwój oraz innowacyjność. Jako producent pragniemy dostarczyć Państwu
produkt doskonały, spersonalizowany, dostosowany do Państwa nietuzinkowych potrzeb i oczekiwań,
gwarantujący generowanie większej ilości źródeł dochodu. Jesteśmy elastyczni w działaniu. Jesteśmy
tam gdzie nas potrzebujecie.
Automaty SOLID są owocem naszych wieloletnich prac badawczo - rozwojowych. Solid to automaty
sprężynowe stworzone na potrzeby operatorów vendingowych. Automaty te są wandaloodporne - solidna konstrukcja wykonana ze stali powoduje minimalizację ilości użytych części plastikowych stanowiąc gwarancję niezawodności, ekstremalnej wytrzymałości i solidności urządzenia. Automaty te
charakteryzują się innowacyjną technologią oraz nowoczesnym i eleganckim wyglądem. Jednocześnie
są łatwe w obsłudze i utrzymaniu czystości, trwałe i odporne na zarysowania. Solid to zindywidualizowane urządzenie sprzedające wykorzystujące innowacyjne i sprawdzone rozwiązania na poziomie
światowego vendingu.

Solidna konstrukcja ze stali minimalizująca
użycie części plastikowych
Fotokomórka, czujnik wydawanego produktu
dba o prawidłową realizację sprzedaży
3-punktowy mechanizm zamykający
Wydajny, cichy i oszczędny agregat schładzający temperaturę wewnątrz automatu do
temperatur w zakresie od +7°C do +20°C
Bezpieczny i ergonomiczny wlot monet
Wandalodoporna klawiatura numeryczna ze
stali nierdzewnej
Systemy płatności – zainstaluj akceptor
banknotów, czytnik kart magnetycznych bądź
chipowych
Czytelny wyświetlacz alfanumeryczny LCD
do wyboru w trzech kolorach podświetlania
(czerwony, zielony, niebieski)
LEDowe oszczędne oświetlenie wewnętrzne

Ilość wyrobów min/max
Pojemność max

SOLID6

SOLID8

SOLID10

18/36

24/48

30/60

828

Wysokość / szerokość / głębokość 1840/737/890
(z otwartymi drzwiami) w mm
(1430)

1104

1380

1840/885/890
(1580)

1840/1032/890
(1727)

Waga, kg

290

320

350

Maksymalny pobór mocy

400W

600W

600W

Zasilanie/częstotliwość
Protokół
Zakres temperatur

●
●
●
●
●
●
●
●

230V / 50Hz
MDB
+7°C - +20°C

18 miesięczna gwarancja na automat i jego podzespoły
dostępność serwisu i części – w większości przypadków czas reakcji i usunięcia usterki nie przekracza
24 godzin
trwała, bezpieczna i niezawodna konstrukcja ze stali
duża, oświetlona witryna – elegancko eksponuje sprzedawane produkty
duża pojemność – nawet ponad 1000 produktów
czujnik wydawanego produktu (fotokomórka) – zapewnia prawidłowy przebieg sprzedaży
ułatwiony dostęp – serwis do wszystkich części odbywa się z przodu maszyny
dowolna konfiguracja – regulowana wysokość półek pozwala na umieszczenie większych i bardziej
różnorodnych produktów

obrotowy kaseton – miejsce na twoją reklamę

Sense & Talk – przywitaj i zachęć do zakupu
Akceptor banknotów, kart magnetycznych/
chipowych – stwórz więcej możliwości zakupu
hot-spot (wifi) – twój automat źródłem
Internetu

Półka – dla wiecznie pędzących

kosz na śmieci – aby otoczenie Twojego
urządzenia było czyste i schludne

STALOWA KONSTRUKCJA
Zaprojektowana metalowa konstrukcja ma na
celu zapewnić gwarancję niezawodności, eks
tremalnej wytrzymałości i solidności urządzenia.
Stalowa konstrukcja dodatkowo ogranicza waha
nia temperatury we wnętrzu automatu, nawet po
otwarciu drzwi lub szuflady wydającej. To pozwala
na dużą oszczędność energii.

STYLOWA SPRZEDAŻ
Technologia LED efektywnie eksponuje produkty
na pólkach w automacie. Oświetlenie to znacznie
ogranicza zużycie energii oraz nie emituje we
wnątrz żadnego ciepła.
W celu poprawienia funkcjonalności automatu
oraz skrócenia czasu przygotowania i dalszej
obsługi maszyny przez serwisanta wyposażamy
szuflady automatów w wyświetlacze numeryczne
informujące klienta o cenie i numerze produktu.

INDYWIDUALNY DESIGN
Wygląd automatu zależy od Ciebie. Dostosowuje
my wygląd automatu do dystrybuowanych przez
Ciebie artykułów.

TELEMETRIA ERTI
Inteligentny zarządca
Evend Real Time Information - ERTI to nowoczesna technologia pozwalająca efektywnie zarządzać
automatem vendingowym przez operatora. System ten pozwala między innymi na: zdalne zmiany nie
których ustawień automatu (np. zmiany cen, rabatów itp.); natychmiastowe powiadomienia osób odpo
wiedzialnych za obsługę o awariach bądź brakach w automacie; odczytywanie i raportowanie wielkości
sprzedaży; skrupulatne prowadzenie magazynu; prowadzenie ewidencji automatów - grup automatów
i ich lokalizacji; sprzedaż z automatu za pomocą systemów bezgotówkowych. Firma eVend nieustannie
pracuje nad rozwojem ERTI i w najbliższym czasie planuje wdrażanie kolejnych rozwiązań umożliwiają
cych sprawne działanie każdego operatora.
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