PODAJNIK KASOWY Z PRZESUWNĄ POJEMNĄ
KOMORĄ
Typ
podajnika

Wymiary przesuwnej
komory podawczej
[mm]

Wymiar
zewnętrzny
podajnika [mm]

Uwagi

IB-pk6/A3

320 x 440 x 90

750 x 520 x 132

Podajnik opracowany na potrzeby Policji –
bardzo pojemna komora podawcza,
umożliwia transfer nawet segregatorów.
Lakierowany proszkowo RAL 9007, komora
podawcza wykończona szlifowaną stalą
nierdzewną.

IB-pk6/XXL

700 x 350 x 130

780 x 780 x 170

Największy podajnik na 2 segregatory !!!

IB-pk7

295 x 296 x 86
dolna komora

642 x 438 x 146

Podajnik z niezależnie przesuwającymi się:
dużą łódką podawczą i pojemną komorą
podawczą. Wykończony szlifowaną stalą
nierdzewną

280(230) x 296 x 28
górna łódka

IB-pk6/A3
OPRACOWANY WG WYTYCZNYCH
POLICJI (IB-pk6/A3)
SPEŁNIA WYMOGI
DOTYCZĄCE TRANSFERU
OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW.

PRZESUWNA POJEMNA KOMORA Z BLOKADĄ – spełnia następujące
zadania:
•
zabezpiecza obsługę przed przeciągiem
•
umożliwia bezpieczny i widoczny dla 2 stron transakcji transfer
zawartości komory (dokumenty, księgi, ...)
•
blokada przesuwu komory w skrajnych położeniach

Charakterystyka podajników:
Produkujemy następujące typy podajników kasowych z przesuwną komorą
(wymiary użytkowe – patrz powyższa tabela):
•

IB-pk6/A3 - podajnik z przesuwną POJEMNĄ komorą podawczą
o regularnym kształcie; opracowany dla potrzeb POLICJI, SĄDÓW
- umożliwia przekazywanie SEGREGATORÓW, ksiąg
ewidencyjnych, dokumentów dormatu A3, broni krótkiej, ...

•

IB-pk6/XXL - największy w ofercie podajnik kasowy montowany
w blacie dwustronnym opracowany dla potrzeb WOJSKA umożliwia swobodne przekazywanie nawet 2 segregatorów oraz
innych dużych przesyłek, przedmiotów,

•

IB-pk7 - podajnik z pojemnymi, niezależnie przesuwnymi:
łódką (na górze) i komorą podawczą (na dole pod łódką).
Duże wymiary łódki oraz komory umożliwiają swobodny
transfer gotówki, dokumentów, czytników PIN-KODU,
towarów, broni krótkiej, amunicji, ...

IB-pk6/XXL

IB-pk7
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Wykonanie:
Korpus podajnika IB-pk6/A3 oraz IB-pk6/XXL lakierowany proszkowo kolor RAL 9007, przesuwna komora
lakierowana na kolor czarny + wykończenie komory szlifowaną stalą nierdzewną.

•

•

Elementy podajnika IB-pk7 - ramka i łódka wykończone szlifowaną stalą nierdzewną, pozostałe elementy
lakierowane proszkowo na kolor czarny

•
•
•
•
•
•
•

Zaokrąglone krawędzie zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
Elementy przesuwne - komora / łódka - zamontowane na solidnych stalowych prowadnicach kulkowych.
Blokada przesuwu komory.
Estetyczne i precyzyjne wykonanie.
Umożliwiają przekazanie czytnika / terminala kart płatniczych (PINPAD-a)
Możliwość fabrycznego zintegrowania (wbudowania w podajnik) interkomu kasowego - HIT !!!
Produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM
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