Dystrybutory do użytku zewnętrznego są wyposażone w
automat do sprzedaży butelek i innych produktów.
Dystrybutory do użytku zewnętrznego są wyposażone w
automat do sprzedaży butelek i innych produktów.
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Firma Lazzaroni oferuje łatwe rozwiązanie związanie z
przemieszczaniem pojemnika z mlekiem:
podnośnik ręczny z obwodem hydraulicznym,
wyposażony w szyny dostosowane do formy pojemnika.

POMPA TRANSWEROWA

Skuteczna i łatwa w użyciu,pozwala napełnić pojemnik
szybko i bezpiecznie. Ponadto może być użyta do mycia
pojemnika w Waszej firmie.

SOFTWARE

Kontrola na odległość to inteligentne rozwiązanie pozwalające sprzedawcy poprzez sms
poznać na bieżąco wszystkie ewentualności systemu:brak prądu,powrót prądu,próbę
włamania do kasy,ilość mleka,temperaturę mleka.możliwe awarie itd.
To administrowanie jest dwukierunkowe,ponieważ sprzedawca drogą sms może komunikować
się z dystrybutorem.
Rejstrowanie temperatury sprzedanego produktu na pen drives pozwoli odtworzyć je na
komputerze.
Rachunek zawiera dane firmy,datę i ilość zakupionego produktu.

Wszystkie części dystrybutora są potwierdzone certifikatem CE.

MODEL

POJEMNOŚĆ/LITRY DŁUGOŚĆ mm GŁĘBOGOŚĆ mm WYSOKOŚĆ mm

STAL

200-300-400

300

245

230

DREWNO

200-300-400

310

246

265

METAL+DREWNO

200-300-400

318

240

236

BASIC 180-200

180-200

105

100

190-230*

180-200-300

120

140

190-240*

BASIC 300

* W przypadku gdy lodówka umieszczona jest przy suficie.
Wymiary modeli mogą być zmienione w zależności od wyposażenia.

Lazzaroni f.lli s.n.c.
COSTRUZIONI MACCHINE AGRICOLE
25011 CALCINATO (Brescia) Itay
Via Duca degli Abruzzi, 75
Tel. 030 9636042 - Fax 030 9667267
e-mail: info@lazzaronifratelli.it
www.lazzaronifratelli.it

Nowoczesna mleczarnia
...tradycja która powraca na wyciagniecie dłoni!

DYSTRYBUTOR AUTOMATYCZNY ŚWIEŻEGO MLEKA

DYSTRYBUTOR BUTELEK
I INNYCH PRODUKTÓW

Nowoczesna
Nowoczesnamleczarnia
mleczarnia
...tradycja
...tradycjaktóra
którapowraca
powracana
nawyciagniecie
wyciagnieciedłoni!
dłoni!

Świeże mleko, szansa dla producenta i korzyść dla konsumenta.

CHŁODNIA

Dystrybutory Lazzaroni są wyposażone
w
chłodziarkę,
która
zapewnia
maksymalną kontrolę temperatury mleka.Chłodnia jest zbudowana z płachty
metalowej o grubości 7 cm i drzwiami
hermetycznie zamykanymi.
• wewnętrzne światło ułatwia wymianę
zbiornika operacyjnego.
• fluksometr certyfikowany zapewnia
wiarygodny pomiar przepływu mleka.
• izolacja termiczna zbiornika gwarantuje ciągłość chłodzenia od momentu
produkcji do sprzedaży.

DYSTRYBUTORY LAZZARONI zaprojektowane na najwyższym
poziomie jakości i w najnowocześniejszej technologii, pozwolą sprostać
najbardziej wymagającym klijentom i Konsumatorom. Firma Lazzaroni
F.lli opierając się na własnym
doświadczeniu,zaprojektowała
dystrybutor na świeże mleko na
najwyższym poziomie bezbieczeńs
twa,zaufania,sprawności,łatwości w
obsłudze,respektując wymogi higieniczno-sanitarne i środowiska.
Dystrybutory Lazzaroni zostały zrealizowane zgodnie z normami Wspólnoty Europejskiej i dyrektywami metrologi CE 2004/22.
Instalując dystrybutor Lazzaroni
Twoja sprzedaż mleka będzie bezkonkurencyjna,bez pośredników,dostępna dla
klijenta 24 godziny na dobę , 365 dni w roku.
Modele Lazzaroni,dzięki wysokiej jakości projektu i ich różnorodności,mogą być
umieszczone w miejscach publicznych dostosowując się do miejsca.
Dysponujemy czterema rodzajami modeli dystrybutora:
Basic (model podstawowy), z obudową drewnianą i metalowo-drewnianą.

MODEL DO UŻYTKU
ZEWNĘTRZNEGO

Stal - Drewno - Metal + Drewno
Struktura zewnętrzna jest metalowa,z
nieprzemakalnym dachem,ścianami
bocznymi drewnianymi lub metalowymi w zależności od modelu.
Dystrybutory są wyposażone w
następujące elementy:
• 1 lub 2 wyłączniki zmierzchowe
• tablica rozdzielcza wg norm
europejskich.
• tablica informacyjna.
• miejsce na broszury do dyspozycji klijentów.
• dozownik serwetek.
• półka i wieszak.

MODEL DO UŻYTKU
WEWNĘTRZNEGO

Basic
Model do użytku wewnętrznego jest skonstruowany w tej samej technologii jak dystrybutor do użytku zewnętrznego z wyjątkiem
obudomy z drewna i stali.Model Basic jest
idealny do supermerkatów i małych sklepów.

ZBIORNIK IZOLOWANY

Wyprodukowany z najwyższej jakości stali nierdzewnej o różnych pojemnościach:
200, 300 i 400 litrów, utrzymując niską temperaturę mleka.
wyposażenie:
• zamknięcie pojemnika,
• kurek opróżniający,
• podłączenie do wody z perforowaną kulą do mycia zbiornika,
• sonda kontrolująca temperaturę.
• mieszadlo automatyczne.
• pompa do mleka.
• cztery koła do przemieszczania pojemnika

WNĘKA DO POBIERANI MLEKA

Wyprodukowana ze stali nierdzwnej,może pomieścić naczynie do 5 litrów.
Posiada drzwi z zamkiem elektronicznym,który otwiera się po uiszczeniu opłaty.
Po każdorazowym pobraniu mleka,następuje automatyczne mycie wnęki.

AUTOMAT OPŁAT

• system opłaty: w monetach i w banktotach ; czytnikiem kluczowym.
• gruba blacha ze stali nierdzewnej zapespieczająca część elektroniczną i kasę
dystrybutora.
• wyświetlacz elektroniczny z podstawowymi informacjami dla klijenta
• drukarka rachunku.

