


Evend

Automaty Solid są owocem naszych wieloletnich prac badawczo - rozwojowych. Model Solid to automat sprężynowy, który został 
zaprojektowany na potrzeby operatorów vendingowych. Solid należy do grupy urządzeń typu Snacks Vending, które służą do 
sprzedaży napojów chłodzących i przekąsek. Głównymi cechami naszego automatu są: elegancka szklana witryna ułatwiająca 
wybór klientowi odpowiedniego produktu, niezawodny sposób wydawania zakupionego produktu, który odbywa się poprzez tzw. 
moduł sprężynowy, intuicyjny panel obsługi, łatwy w utrzymaniu czystości, elegancka solidna stalowa konstrukcja zapewniająca 
ochronę na najwyższym poziomie, termoizolacyjna wewnętrzna komora, zapewniająca odpowiednie warunki przechowania i 
świeżość towaru. Solid to zindywidualizowane urządzenie sprzedające, w którym wykorzystano innowacyjne i sprawdzone 
rozwiązania na poziomie światowego vendingu.
Priorytetem naszych działań jest zaufanie Klientów i niezawodność świadczonych usług, a fachowe doradztwo, rzetelność i 
dbałość o szczegóły traktujemy jako wyznacznik naszej pracy.

Evend to marka polskich automatów vendingowych produkowanych przez EBA Sp. z o.o. – firmę o wieloletniej tradycji produkcji
przemysłowej, ugruntowanej pozycji na rynku polskim i zagranicznym oraz promującą rozwój i innowacyjną technologię. Evend to 
wizja nieograniczonej funkcji automatu vendingowego, który sprawdzi się w każdym kanale dystrybucji. Nasze produkty są 
idealnym rozwiązaniem gwarantującym generowanie większej ilości źródeł dochodu. Nasz automat to nie tylko urządzenie 
vendingowe - to ergonomiczny sprzedawca. Evend to Nowe Możliwości – Vend it all.
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Solid
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Solid 6 Solid 8

Solid 12Solid 10

ILOŚĆ WYROBÓW 
MIN/MAX
18/36

POJEMNOŚĆ MAX
828

PROTOKÓŁ
MDB

WYS./SZER./GŁ./
OTW. DRZWI
1840/737/890/
1430

WAGA
290 kg

POBÓR MOCY
400W

ZASILANIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ
230V/50Hz

ZAKRES TEMPERATUR
+5C  -  +20C

ILOŚĆ WYROBÓW 
MIN/MAX
24/48

POJEMNOŚĆ MAX
1104

PROTOKÓŁ
MDB

WYS./SZER./GŁ./
OTW. DRZWI
1840/885/890/
1580

WAGA
320 kg

POBÓR MOCY
600W

ZASILANIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ
230V/50Hz

ZAKRES TEMPERATUR
+5C  -  +20C

ILOŚĆ WYROBÓW 
MIN/MAX
30/60

POJEMNOŚĆ MAX
1380

PROTOKÓŁ
MDB

WYS./SZER./GŁ./
OTW. DRZWI
1840/1032/890/
1727

WAGA
350 kg

POBÓR MOCY
600W

ZASILANIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ
230V/50Hz

ZAKRES TEMPERATUR
+5C  -  +20C

ILOŚĆ WYROBÓW 
MIN/MAX
36/72

POJEMNOŚĆ MAX
1656

PROTOKÓŁ
MDB

WYS./SZER./GŁ./
OTW. DRZWI
1840/1200/890/
1880

WAGA
390 kg

POBÓR MOCY
600W

ZASILANIE/
CZĘSTOTLIWOŚĆ
230V/50Hz

ZAKRES TEMPERATUR
+5C  -  +20C



Cechy

Ergo Metal System bezpiecznej transakcji - fotokomórka Max Protect 

Termo Box Wlot monet Klawiatura numeryczna 

Każdy rodzaj płatności LCD LED

Konstrukcja ze stali minimalizująca użycie części 
plastikowych. 

Czujnik wydawanego produktu dba o prawidłową realizację 
sprzedaży.

3-punktowy mechanizm zamykający.

Wydajny, cichy i oszczędny agregat schładzający komorę 
produktową do temperatur w zakresie od +5°C do +20°C.

Bezpieczny i ergonomiczny wlot monet. Wandalodoporna klawiatura numeryczna wykonana 
ze stali nierdzewnej.

Uniwersalne oprogramowanie automatu, umożliwiające 
instalację urządzeń płatniczych takich jak: wrzutnik monet, 
akceptor banknotów, czytnik kart magnetycznych, bądź 
chipowych.

Czytelny wyświetlacz informacyjny alfanumeryczny LCD. Energooszczędne oświetlenie wewnętrzne LED.



Akcesoria

Czytelna informacja Zarządzaj online System zapachowy

Efekt marketing Cyrkulacja powietrza Metalowe akcesoria

Systemy płatnicze Element wydający Indywidualny design

Dla poprawy funkcjonalności i skrócenia czasu 
przygotowania i obsługi maszyny, wyposażamy szuflady 
w wyświetlacze numeryczne informujące o cenie i numerze 
produktu. Wyświetlacze mogą być obsługiwane w trybie online.

Evend Real Time Information – ERTI to nowoczesna 
technologia pozwalająca efektywnie zarządzać 
automatem vendingowym przez operatora.

Automat vendingowy to sklep samoobsługowy, który nie 
tylko sprzedaje ale może zachęcić do zakupu. Wypróbuj 
naturalne narzędzie marketingowe – Aromavending system, 
który sprowokuje zakup produktów z automatu.

Efekt marketing to zestaw kolorowego oświetlenia oraz 
głosowej pozytywki, które mają na celu zachęcić do zakupu. 
Zwróć uwagę przechodniów za pomocą mówiącego automatu.

Wszystkie modele automatów Evend zapewniają odpowiednią 
świeżość zatowarowanych produktów poprzez odpowiedni 
obieg chłodnego powietrza.

Dbamy o otoczenie automatów i zwiększamy ich 
funkcjonalność. Każde urządzenie może zostać 
wyposażone w eleganckie metalowe akcesoria.
Oferujemy szafki, półki, stoliki i kosze na odpady.

Nasze urządzenia współpracują z wszystkimi przodującymi 
i znanymi na rynku kontrolerami pracującymi w protokole 
komunikacyjnym MDB takich jak: wrzutników monet, 
akceptorów banknotów i czytników płatności bezgotówkowych.

Dopasujemy odpowiednią sprężynę pod indywidualny 
asortyment produktów klienta.

Wygląd automatu może być wizytówką Twojej firmy. 



ERTI

INTELIGENTNY ZARZĄDCA System ERTI pozwala między innymi na:

Evend Real Time Information – ERTI 
to nowoczesna technologia pozwalająca 
efektywnie zarządzać automatem 
vendingowym przez operatora. System ten 
pomaga w administrowaniu kosztami 
związanymi z zatowarowaniem automatu
i logistytką obsługi.

Dzięki ERTI operator uniknie nierentownych 
wizyt przy automacie vendingowym oraz 
braków towarowych. ERTI to sprawdzony 
skuteczny system zarządzania vendingiem.

– Zdalne zmiany niektórych ustawień automatu 
    sprzedającego (np. zmiany cen, rabatów itp.);
– Natychmiastowe powiadomienia osób 
    odpowiedzialnych za obsługę o awariach bądź 
    brakach w maszynie vendingowej;
– Odczytywanie i raportowanie wielkości sprzedaży;
– Skrupulatne prowadzenie magazynu;
– Prowadzenie ewidencji automatów – grup automatów 
    i ich lokalizacji;
– Sprzedaż z automatu za pomocą systemów 
    bezgotówkowych.

SPRZEDAŻ

LOGISTYKA

MAGAZYN
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