
CARACTERISTICI OPTIMA 

SOLUŢII DE COLECTARE A RECIPIENTELOR 

Tehnologie de reciclare prin distribuire inversă

Modelul Optima este o soluţie atractivă pentru orice magazin cu amănuntul sau 
centru de returnare, cu o platformă de volum mare 3-în-1, interfaţă de utilizare 
modernă şi procesare ultra-rapidă a recipientelor. OPTIMA este cel mai versatil 
automat reversibil de pe piaţa de astăzi, care acceptă toate cele trei produse 
printr-o singură intrare şi oferă configuraţii de stocare variabile. 

Disponibil atât în modelele de chioşc de Interior şi de Exterior, cât şi în
configuraţiile cu mare capacitate de stocare. 

•Viteză de top în procesarea 
recipientelor  

•Tehnologie remarcabilă de 
compactare 

•Colectare optimizată a produse-
lor, prietenoasă cu transportul 

•Uşor de curăţat şi de întreţinut 

•Grafică personalizată pentru 
aparat și pentru interfaţa 
ecranului 

•Opţiuni complete de marketing 
digital

Pantone 7734 Pantone Cool Grey 11

PLASTIC, STICL{ & DOZE

OPTIMA

 

  

 

 

 

OPTIMA



Performanţa  
• Până la 50 recipiente de minut 

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

Capacitatea de stocare* 
• Colectare optimizată (transport facil) 
• Doze de aluminiu până la 1.640
• Sticle de plastic până la 1000 
• Sticle de sticlă până la 190 

Compactare 
• Doze şi plastic aplatizate 
• ”Soft-drop” pentru sticle 

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

Dotări standard 
• RVM ce susţine expedierea digitală 
• Tehnologie avansată de prevenire a fraudei

Comunicaţii şi managementul datelor 
• Modem celular opţional 
• Portal enVision de raportare la distanţă şi mentenanţă 

software
• Sistemul sigur de operare Linux şi alimentarea neîntre-

ruptă cu energie asigură integritatea datelor 
• Conexiuni duble ethernet (CAT6) 

SPECIFICA|II OPTIMA

www.envipco.com

* Calculată cu recipiente de aluminiu și sticlă de 355 ml (12oz), și recipiente PET de 500ml (16,9oz). REVD04052021 | OPTIMANotă: Specificaţiile sunt cu rol orientativ, contactaţi reprezentantul dvs. de vânzări Envipco pentru mai multe detalii.

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

Interfaţa de utilizare 
• Port de intrare pentru alimentare continuă rapidă şi 

durabilă 
• Ecran tactil de înaltă rezoluţie, cu grafică intuitivă 
• Marketing digital cuprinzător, opţiuni de plată şi 

recompensă 

Carcasă 
• Strat de finisaj electrostatic durabil 

Aparatul 
• 1847mm Î x 1430mm l x  1072mm A 
• 1290mm înălţimea de alimentare 
• Greutatea: aprox. 530kg (aparat individual în partea de 

sus cu trei containere de depozitare a mărfurilor) 

Dotări opţionale 
• Card de loialitate, cod QR sau cititor NFC 
• Sistem exterior de alarmă sonoră şi vizuală 
• enVision Onsite cu validator de bonuri (Wifi) 

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

Mediu 
• -10°C – 35°C (23°F-95°F) 
• Adecvat pentru locaţii protejate 


