
FLEX—är effektiv, lätt att använda, samt ett mycket 
kostandseffektivt sätt att hantera returer av tomma 
dryckesförpackningar. Ger alla chansen att ha en 
automatiserad returhantering. Med sin kompakta storlek, 
kapacitet, komprimeringsgrad och låga kostnad så passar 
FLEX i alla mindre och medelstora butiker. Envipcos 
nyutveckling i FLEX med en tvåstegs komprimator som 
ger markandens bästa komprimering gör att FLEX kan 
lagra upp till 700 burkar och 300 PET innan tömning. 

Extra Stor Display
Högupplöst färg LCD gör 
budskapen tydliga för 
användaren

Separat lagring för  
Pet/Burk i kabinettet
Lagrar 700 burkar och 300 PET 

Enkel installation
Rulla på plats och 
anslut 220 V 

FLEX
Plats effektiv. Låg kostnad. Hög kapacitet 

Identifiering
Scanner för 

streckkodsläsning, 
Formigenkänning,  

Aluminium och PET sensor
Vågfunktion

Säkerhet
CE-godkänd

Godkänd enligt Returpacks 
specifikationer

Modern design 
Modernt utseende som 

attraherar kunderna samt hög 
servicetillgänglighet 



Kapacitet
Upp till 40 enheter per minut

Storlek på förpackningar
• PET upp till 3 Liter
• Aluminium burkar upp till 1 Liter

Lagringskapacitet
•  Aluminium burkar: 700*
• PET: 300*

Komprimering
Evipcos egenutvecklade 2-stegs 
komprimering 

Identifiering
•  Scanner för streckkodsläsning

Formigenkänning
• Aluminium och PET sensor

Kommunikation
• LAN interface (Ethernet TCP/IP)
• Uppkopplingsbar mot support
•  Linux operativsystem med skyddad

RVM programvara

Display
•  26.4 cm (10.4”)  färg LCD
• Högupplöst grafik
•  ADA Compliant,  122 cm (48”)

to center of in-feed

Kabinett
•  Hållbar stålkabinett med elektropulver

lackerad ger hög finish
• Avgränsade utrymmen för burk/PET

Automat
•   Dimension:  183.6 cm h x  60.0 cm b x

84.8 cm d (72.3”h x 23.6”b x 33.4”d)
• Golvyta: 0.53 kvm (5.65 sq ft)
• Vikt: 230 kg (510 lbs)

El
230 V, 10A 

Arbetstemperatur
0°C - 35°C (32°F – 95°F)

* 33 cl burk and 50 cl vattenflaskor

Specifications

MEASUREMENTS

 150.00 in. 
(381.00 cm)

183.6 cm
(72.3 in) 

60.0 cm
( 23.6 in.)

84.8 cm
(33.4 in) 

183.6 cm
(72.3 in) 

För kontakt med Envipco Sverige vänligen se www.envipco.com
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