
PODAJNIKI 1-SZUFLADOWE 
2 komorowe

W 1 szufladzie: komora towarowa o regularnym kształcie + płytka wyprofilowana komora na gotówkę. 
Podajnik stosowany na stacjach paliw, w punktach sprzedaży nocnej...

WYBORU PODAJNIKA NALEŻY DOKONAĆ MAJĄC NA UWADZE PRZEDE WSZYSTKIM WYMAGANĄ 
WIELKOŚĆ KOMORY PODAWCZEJ (patrz tabela) oraz WARUNKI MIEJSCA MONTAŻU PODAJNIKA: 

  

Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:

• konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, 
lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety
RAL - standardowo RAL9007.

• do wyboru modele zróżnicowane pod względem
wielkości komór podawczych,

• szerokie możliwości miejsca montażu - w panelu
stalowym / aluminiowym, w drzwiach, w murze, w
ściance KG...

• podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty mocujące, umożliwiające łatwy montaż podajnika w 
panelu / murze a wybrane modele dodatkową podporę wewnętrzna,

• zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty podajnik 
nie wystaje poza bryłę obiektu (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),

• bryzgoszczelna konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach 
atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,

• uszczelka na obwodzie szuflady !!!
• po zamknięciu zabezpiecza kasjera przed przeciągiem,
• od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
• blokada wysuwu w skrajnych położeniach szuflady, UNIEMOŻLIWIA niepowołane otwarcie podajnika 

oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od strony zewnętrznej,
• estetyczne i precyzyjne wykonanie,
• produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM.
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Podajniki dwukomorowe:

Typ Wymiar komory 
podawczej 

szer. x dł. x wys.
[mm]

Wymiar zewn.
podajnika

szer. x dł. x wys.
[mm]

Uwagi

IB-ps3 240 x 380 x 120 484 x  544 x 281 Podajnik 2-komorowy: pojemna regularna komora towarowa idealna na stacje 
paliw  do przekazywania płynów w opakowaniach do 5l oraz innych towarów + 
wyprofilowana część gotówkowa.

IB-ps3-M 320 x 200 x 120 542 x 359 x 273 Podajnik 2-komorowy:  regularna komora towarowa idealna na stacje paliw do 
przekazywania niewielkich towarów + wyprofilowana część gotówkowa. 
Przeznaczona do montażu w niewielkich, ciasnych obiektach.

Przykładowe montaże:

        Podajnik IB-ps3 – widok od zewnątrz        Widok zamontowanego podajnika od wewnątrz
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