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ОФЕРТА
ЗА МЛЕКОМАТ МОДЕЛ
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-2I. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. СЪД ЗА МЛЯКО
1.1 Вместимост /л./
1.2 Бъркалка220 V;50 Hz;23.3 min-¹;0.09 kW
1.3 Дозираща помпа 380V;50Hz;1400 min-¹;0.25kW
1.4 Люк за зареждане с мляко
1.5 Датчик за мерене на температурата на млякото
1.6 Отвор за бързо изпразване
1.7 Миеща глава
1.8 Честотно управление
2. ХЛАДИЛЕН АГРЕГАТ
2.1 Номинално напрежение - 220 - 240 V; 50 Hz.
2.2 Потребление на ел. енергия /W/
2.3 Хладилен агент - R 134 a.
2.4 Температура на млякото в контейнера - max 4° C
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3. МОНЕТЕН АПАРАТ
3.1 Работи с монети от 5; 10; 20; 50 ст. и 1 лв,
3.2 Връща ресто.
4.
4.1
4.2
4.3

ДОЗИРАЩО УСТРОЙСТВО
Дозира в бутилки от стъкло и пластмаса до 5 л.
Диапазон на дозиране без ограничение.
Измиване на дюзата за пълнене след всяко дозиране.

5. КОНТРОЛЕР С ДИСПЛЕЙ
5.1 Управлява цялостната работа на млекомата.
5.2 На дисплея се изписват:
- температурата на млякото
- цената на млякото
- пуснатата сума
6. ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ ШхДхВ

и тегло :

Уточняване след заявка
II. ЦЕНА без опциите по желание / евро/

при запитване

Цената е без ДДС - от склада на производителя.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1.Свободен превод 100% от общата сума за стартиране на сключения изпълнителен договор.
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 35 работни дни

-3V. МОНТАЖ И ПУСК
1.Монтажа, пуска на машината и обучение на обслужващия персонал е безплатно,
командировъчните разходи са за сметка на клиента.
2.Клиента може сам да извърши монтажа и пуска при условие че спазва инструкциите на
производителя.
VI. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
1. Гаранционен срок – 12 месеца.
2. Начин на гаранционното обслужване – безплатна замяна или ремонт на дефектиралите
елементи по вина на производителя, получени и доставени чрез куриер.
При необходимост от посещение на специалист на производителя на място, командировъчните
разходи са за сметка на клиента.
VII. СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – договор за следгаранционно обслужване с
всеки отделен клиент по негово желание.
VIII. ОПЦИИ ПО ЖЕЛАНИЕ
2. Поддържане на температурата / 0°- 4° С / чрез затопляне, за студени
райони с ниски температури при работа на открито .
3. Баркодпринтер - стикер с цената за залепване на бутилката - заменя монетния апарат.
4. Запаметяване на температурата на млякото през определени периоди до 30 дни назад .
5. GSM известяване :
- за висока температура
- за привършване на млякото
- за аварийно състояние
- връзка със СОТ
6. UPS устройство - за до 1 ч. поддържане на захранването.
7. Апарат за работа с банкноти - в зависимост от модела и копюрите.
8. Четец на безконтактни карти .
Забележка: По желание на клиента могат да бъдат заложени и други опции.
IX. ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА – 35 работни дни.
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИЛОЖЕНАТА СНИМКА Е ПРИМЕРНА .
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