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 .כללי .א

לי מאחר והגדרתו כמוצר "גניב" לא מאפשר לבע ,הינו מוצר המוגדר ברמת סיכון גבוהה לממכר "פתוח " תסיגריו

מתן פתרון לחנויות נוחות / תחנות דלק / מינימרקטים וכדומה למכירת סיגריות  העסקים להכניס למכירה סיגריות.

אפשר לבתי עסק . הדבר ירק לאחר תשלום מתקבלת חפיסת הסיגריותכך ש ,המחובר לקופה סטנד אוטומטידרך 

 בות במוצר.יגנ עד רמה של אפסבות יחסכון בעלויות והקטנת הגנ

 

 הקופה של הלקוח()במידה וקיימת במערכת * מערכת ניהול .ב

גם בשליטה מרחוק ממשרד אחורי, על  בזמן אמת מערכת ניהול מלאי מרכזי, תאפשר שליטה ובקרה על המכונה

, אילו פריטים נמכרו וכמה, אילו פריטים חסרים ובאיזו מכונה והכספים מנת לספק מידע מיידי לגבי נתוני המכירות

ניוד מוצרים רכישת סחורה שלא לצורך, לחסכון עצום בדבר שיביא  עדכוני מחירים ללא צורך להגעה לחנויות,,

 .ושעות עבודהרכבים  ,דלקשלא לצורך, 

 

 Retail Shop Unit. הסטנד האוטומטי .ג

 

 שנה. 30בענף האוטומטים בארץ מזה כ  מובילהה)ספרד(,  Jofemarמתוצרת  לניפוק חפיסות סיגריותאוטומטי  סטנד

 .טבלה בדף הבאראה יכול לנפק מבחר סוגי סיגריות בגדלים שונים,  הסטנד

 בלבד תמונה להמחשה
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 טבלה השוואתית.
 

 

 דגם
 מספר
   תאי

 סיגריות

 מספר
   תאי
 טבק

 יםתא חלוקת
 נמוך / גבוה

מס' 
 חפיסות

משקל 
 [ק"ג]

 [מ"מ]מידות 
 רוחב xגובה  xעומק 

           קטנות

RSU 24/17 17 0 17 / 0 647 79 600x1,200x390 

RSU 24/24 24 0 10 / 14 605 85 600x1,200x390 

RSU 24/31 31 0 3 / 28 556 91 600x1,200x390 

           בינוניות

RSU 48/35 35 0 35 / 0 1,333 166 1,240x1,200x390 

RSU 48/48 48 0 22 / 26 1,255 178 1,240x1,200x390 

RSU 48/65 65 0 5 / 60 1,139 190 1,240x1,200x390 

RSU 48/55 50 5 3 / 47 855 210 1,240x1,200x390 

           ותגדול

RSU 96 96 0 19 / 77 1,565 241 1,240x1,200x540 

 
 אפשרויות/תוספות בתשלום :

 .מכונהבכל  5אפשרי עד  תא לשקיות טבק
 תא רגיל 1.5כל תא לטבק תופס מקום של 

 

 "10מסך מגע  PCמיני 
 )טאבלט שולחני(

 מערכת הפעלת המכונה וניהול מלאי והכנסות. 
 בנפרד מקופת הלקוח( ,)עצמאית לחלוטין

 הדפסת דוחות, הזמנות, מילוי וברקודיםל  מדפסת תרמית


