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OPTIMA

PLASTIC ȘI DOZE

CARACTERISTICILE FLEX 

SOLUŢII DE COLECTARE A RECIPIENTELOR

Tehnologie de reciclare prin distribuire inversă

Modelul de automat reversibil Flex de la Envipco este dedicat centrelor de returnare 
cu spaţiu disponibil minim şi volum redus de reciclare a ambalajelor de băuturi, 
cum ar fi minimarketurile, farmaciile, benzinăriile şi şcolile. 

•unitate simplă de colectare cu 
amprentă mică 

•viteză de top de acceptare a 
recipientelor 

•tehnologie de compactare dublă - 
plastic și doze

•opţiune disponibilă pentru sticlă în 
formatul ”soft drop”

•”Plug and Play” - funcţionează pe 
electricitate standard 

•uşor de curăţat şi de întreţinut 

•descărcare frontală sau prin spate 
(prin instalare în perete) 

•grafică personalizată pentru aparat 
și pentru interfaţa ecranului 

•opţiuni complete de marketing digital 



www.envipco.com

* Calculată cu recipiente de aluminiu și sticlă de 355 ml (12oz), și recipiente PET de 500ml (16,9oz) FLEXREVF04012021Notă: Specificaţiile sunt cu rol orientativ, contactaţi reprezentantul dvs. de vânzări Envipco pentru mai multe detalii. 

Printed on Recycled Paper, using 100% Post-Consumer Waste.

Performanţa  
• Până la 45 de ambalaje pe minut 

Dimensiunea recipientelor 
• Recipiente din plastic de până la 3 litri 
• Doze de aluminiu de până la 1 litru 
• Sticle de până la 1,3 litri 

Capacitatea de stocare*
• Containere duble cu volum de 60% PET și 40% doze 
• Doze de aluminiu: 650
• Sticle din plastic: 320 

Densificare 
• Dispozitiv de aplatizare dublu, brevetat, pentru doze/PET 

Identificarea recipientelor 
• Cititoare pentru coduri de bare de 360 de grade
• Recunoaștere forme 
• Detectare metale 
• Cântărirea greutăţii 

Dotări standard 
• Protocoale sigure şi performante pentru schimbul de date 

contabile 

Comunicații şi managementul datelor 
• Interfaţă LAN (Ethernet TCP/IP) 
• Modem celular opţional 
• Sistemul de operare Linux şi alimentarea neîntreruptă cu 

energie asigură integritatea datelor 
• Portal enVision de raportare la distanţă şi de mentenanţă 

software

Interfață de utilizare
• Port de intrare pentru alimentare continuă 
• Ecran tactil color LCD de înaltă rezoluţie 
• Grafică de înaltă rezoluţie 
• Conform cu ghidurile privind accesibilitatea 
• Marketing digital cuprinzător, opţiuni de plată şi de 

recompense 

SPECIFICAŢII FLEX 

Carcasă 
• Model rezistent din oţel şi strat de finisaj electrostatic 

durabil 
• Corp de bază cu nivelatoare şi rotiţe 

Aparatul 
• Dimensiuni: 1854mm Î x 600mm l x 900mm A (73”Î x 

23.625” l x 35.375”A)  
• Amprenta la sol: 0,54 m2
• Greutatea: aprox. 230 kg 

Dotări opţionale 
• Cititor de card de loialitate 
• Portal enVision de management al RVM-ului (Wifi) 
• Sistem exterior de alarmă sonoră şi vizuală 
• Corp lateral sticlă în formatul ”soft-drop”
     1854mm Î x 600mm l x 900mm A 
     (73” Î x 23.625” l x 35.375”A)  
• Capacitate aprox. 165 de sticle 

Instalaţie electrică 
• Reţea US 208-240VCA1PH 60HZ 20A 
• Reţea UE 230VCA 1PH 50HZ 16A 
• Retea UK 230VCA 1PH 50HZ 13A 

Mediu 
• 5°C – 35°C (23°F- 95°F) 
• Adecvat pentru locaţii protejate 


