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DOZE FAMILIA ULTRASTICLĂPLASTIC

ULTRA
HDS QUANTUM

CARACTERISTICI ULTRA 

SOLUŢII DE COLECTARE A RECIPIENTELOR 

Tehnologie de reciclare prin distribuire inversă

Modelul de automat reversibil Ultra de la Envipco este dedicat 
centrelor de returnare medii şi mari, cum ar fi supermarketurile 
şi hipermarketurile tipice.

•Model tipic de RVM pentru 
returnarea ambalajelor de băuturi 

•Viteză de top în procesarea 
recipientelor 

•Tehnologie remarcabilă de 
compactare 

•”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

•Opțiuni complete de marketing 
digital

OPTIMA



SPECIFICAŢII ULTRA 

www.envipco.com

* Calculată cu recipiente de aluminiu și sticlă de 355 ml (12oz), și recipiente PET de 500ml (16,9oz). ULTRAREVF03232021Notă: Specifica�iile sunt cu rol orientativ, contacta�i reprezentantul dvs. de vânzări Envipco pentru mai multe detalii.

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

Performanța 
• Până la 50 de recipiente 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* 
• Doze de aluminiu: 2.050 
• Sticle din plastic: 765 
• ”Soft-drop” pentru recipiente de sticlă 200 
• Recipiente de sticlă - spargere: 485 

Densificare 
• Doze şi plastic aplatizate (STD) 
• Spargere sau ”soft-drop” pentru sticlă 

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

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

Comunicații şi managementul datelor 
• Modem celular opţional 
• Pe teren şi la distanţă 
• Portal enVision de raportare la distanţă şi mentenanţă
    software
• Sistemul de operare Linux şi alimentarea neîntreruptă cu
    energie asigură integritatea datelor 
• Marketing digital cuprinzător, opţiuni de plată şi 
    recompense 

Interfața 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
    recompense

Carcasă 
• Strat de finisaj electrostatic durabil 
• Bază montată pe roţi cu nivelatoare 

Aparatul 
• Dimensiuni: 1854mm Î x 813mm l x 1084mm A 
    (73”Î x 32” l x 42.7” A) 
• Amprenta la sol: 0,88 m2 (9,5 sq ft) 
• Greutatea: aprox. 463 kg (1,020 lbs) 

Dotări opționale 
• Cititor de card de loialitate 
• Sistem exterior de alarmă sonoră şi vizuală
• Portal enVision de management al RVM-ului (Wifi) 

Instalația 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 


