PODAJNIK SZUFLADOWY z UCHYLNYM CZOŁEM
Podczas wysuwu szuflady jej czoło się uchyla ku dołowi co sprawia iż osoba na zewnątrz – np. kierowca w
samochodzie ma ułatwiony wgląd i dostęp do zawartości komory podajnika.

Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:
•
konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety
RAL - standardowo RAL9007.
•
dno komory wykończone szlifowaną stalą nierdzewną
•
uchwyt sprężysty przytrzymujący banknoty
•
do wyboru modele zróżnicowane pod względem wielkości komór podawczych,
•
szerokie możliwości miejsca montażu - w panelu 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.
KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Jakub Iwański
80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 584-255-26-42, REGON: 220059141

tel:

58 556 40 89

www.kas-system.pl

e-mail:

biuro@kas-system.pl

Podajnik z uchylnym czołem:

Podajnik IB-ps6
zamontowany w ścianie kontenera

Typ

Wymiar komory
podawczej
szer. x dł. x wys.
[mm]

IB-ps6

240 x 310 x 80

Uwagi

Wymiar zewn.
podajnika
szer. x dł. x wys.
[mm]

410 x 539 x 205 Podajnik z uchylnym czołem szuflady – idealny dla obsługi kierowców na
stacjach paliw, w kasach parkingowych, w punktach poboru opłat i wymiany
dokumentów, itp. Wyprofilowana komora podawcza wykończona szlifowaną
stalą nierdzewną.

Przykładowy montaż:
Kierowca obsługiwany bez potrzeby wysiadania z auta - przy pomocy podajnika IB-ps6.
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