BRUNIMAT TEJAUTOMATÁK - ÁRLISTA - 2019.
Kérjük érdeklődjön aktuális akcióinkról, és kérjen testreszabott, kedvezményes árajánlatot!
BRUNIMAT KS 650 PREMIUM TEJAUTOMATA (Méretek: 740 mm x 1020 mm x 2050 mm)
Megerősített biztonsági szekrény, kívül-belül nemesacél ház, pénzérmés automata, hűtő, belső légkeringetés, hűtött
kiadó rész, motoros tejforgató, átfolyásmérő, fogaskerekes szivattyú, 1 belső tartály kezelése. Opcionális kiegészítők:
kiürülés érzékelő, automatikus kiadótér öblítés, fagymentes kivitel termosztátvezérlésű fűtéssel, GSM modul,
papírpénz elfogadás, aprópénz visszaadás, bankkártya-olvasó. Kapacitás: max. 200 liter

6.800,- Euro + Áfa

BRUNIMAT KS 650 PREMIUM DUO TEJAUTOMATA (Méretek: 740 mm x 1020 mm x 2050 mm)
Megerősített biztonsági szekrény, kívül-belül nemesacél ház, pénzérmés automata, hűtő, belső légkeringetés, hűtött
kiadó rész, motoros tejforgató, átfolyásmérő, fogaskerekes szivattyú, 2 belső tartály kezelése, automatikus átváltás a
2.tartályra. Opcionális kiegészítők: kiürülés érzékelő, automatikus kiadótér öblítés, fagymentes kivitel
termosztátvezérlésű fűtéssel, GSM modul, papírpénz elfogadás, aprópénz visszaadás, bankkártya-olvasó.
Kapacitás: max. 2x50 liter

7.500,- Euro + Áfa

BRUNIMAT KS 1300 PREMIUM DUO TEJAUTOMATA (Méretek: 1500 mm x 1020 mm x 2050 mm)
Megerősített biztonsági szekrény, kívül-belül nemesacél ház, pénzérmés automata, hűtő, belső légkeringetés, hűtött
kiadó rész, motoros tejforgató, átfolyásmérő, fogaskerekes szivattyú, 2 belső tartály kezelése, automatikus átváltás a
2.tartályra. Opcionális kiegészítők: kiürülés érzékelő, automatikus kiadótér öblítés, fagymentes kivitel
termosztátvezérlésű fűtéssel, GSM modul, papírpénz elfogadás, aprópénz visszaadás, bankkártya-olvasó.
Kapacitás: max. 2×200 liter

8.600,- Euro + Áfa

BRUNIMAT KS 1300 PREMIUM QUATTRO TEJAUTOMATA (1500 mm x 1020 mm x 2050 mm)
Megerősített biztonsági szekrény, kívül-belül nemesacél ház, pénzérmés automata, hűtő, belső légkeringetés, hűtött
kiadó rész, motoros tejforgató, átfolyásmérő, fogaskerekes szivattyú, 4 belső tartály kezelése, automatikus átváltás a
következő tartályra. Opcionális kiegészítők: kiürülés érzékelő, automatikus kiadótér öblítés, fagymentes kivitel
termosztátvezérlésű fűtéssel, GSM modul, papírpénz elfogadás, aprópénz visszaadás, bankkártya-olvasó.
Kapacitás: 4×50 liter

9.500,- Euro + Áfa

BRUNIMAT KS 1300 PREMIUM BI-FLUID TEJAUTOMATA (1500 mm x 1020 mm x 2050 mm)
Megerősített biztonsági szekrény, kívül-belül nemesacél ház, pénzérmés automata, hűtő, belső légkeringetés, hűtött
kiadó rész, motoros tejforgató, átfolyásmérő, fogaskerekes szivattyú, 2 belső tartály, 2 különböző folyadék kimérése,
különböző termékárak. Opcionális kiegészítők: kiürülés érzékelő, automatikus kiadótér öblítés, fagymentes kivitel
termosztátvezérlésű fűtéssel, GSM modul, papírpénz elfogadás, aprópénz visszaadás, bankkártya-olvasó.
Kapacitás: max. 2×200 liter

9.900,- Euro + Áfa

BRUNIMAT PREMIUM MINI TEJAUTOMATA (Méretek: 600 mm x 750 mm x 850 mm)
Biztonsági szekrény, kívül-belül nemesacél ház, hűtött kiadó rész, pénzérmés automata, átfolyás-mérő, fogaskerekes
szivattyú, szivattyúzás 1 külső önállóan hűtött tartályból

4.800,- Euro + Áfa

BRUNIMAT 650 MILCHSPENDER TEJKIADÓ (Méretek: 740 mm x 830 mm x 2010 mm)
pénzérmevizsgáló nélküli szivattyús adagoló (átfolyásmérő nélkül), hűtő, tejforgató, szivattyúzás 1 belső tartályból,
Kapacitás: max. 200 liter

4.900,- Euro + Áfa

BRUNIMAT 650 MILCHSPENDER PLUS2 TEJKIADÓ (Méretek: 740 mm x 830 mm x 2010 mm)
pénzérmevizsgáló nélküli szivattyús adagoló, 2 külön dedikált gomb fix mennyiségre, hűtő, tejforgató, szivattyúzás 1
belső tartályból, Kapacitás: max. 200 liter

5.600,- Euro + Áfa

NEMESACÉL TÁROLÓ ÉS SZÁLLÍTÓTARTÁLYOK (A tejautomaták ára a tartályt nem tartalmazza!):
(Minden tejtartály légmentesen zárható, szilikon-tömítéssel, csatos fedéllel és kétoldali fogantyúval rendelkezik.)
50 literes nemesacél tejtartály:
100 literes nemesacél tejtartály:
150 literes nemesacél tejtartály:
200 literes nemesacél tejtartály:

190,- Euro + Áfa
360,- Euro + Áfa
430,- Euro + Áfa
520,- Euro + Áfa

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
Kiürülés érzékelő UH szenzor - A tartály kiürülésekor megakadályozza a további pénzbedobást
Kültéri, fagymentes kivitel - Termosztát vezérlésű fűtő egységgel
Automatikus kiadótér öblítés - Minden tejkimérés után automatikusan elöblíti a kiadóteret
GSM modul - (SMS-t küld kiürülés, áramszünet, ill. meghibásodás esetén)
GSM+ Kiegészítő SMS funkciók, (pl. beállítható érték a tejfogyáshoz, kettős kapcsoláspontú UH szenzorral)

260,- Euro + Áfa
260,- Euro + Áfa
320,- Euro + Áfa
700,- Euro + Áfa
130,- Euro + Áfa

A számlázás Forintban történik, de vevői kérésre EURO-ban is történhet. Érvényes: 2019. január 4-től visszavonásig. A változtatás jogát fenntartjuk.

Értékesítés, tanácsadás, szakszerviz:

Tel: (+36) 30/515 5230

Melkó Béla termékmenedzser
Tel:
(+36) 30/515 5230
E-mail: info@brunimat.hu
web:
www.brunimat.hu
www.brunimat.hu

E-mail: info@brunimat.hu

