
Multi PRO
Urządzenie wielofunkcyjne

Innowacyjność, prostota i wygoda dla Twojej 
myjni samochodowej

suzohapp.com



Jakość, technologia i bezpieczeństwo w jednym
Najnowsza technologia, ekran dotykowy i zaawansowane funkcje Multi PRO – rewolucyjnego startera do myjni i zewnętrznych 

rozmieniarek – zostały zaprojektowane z myślą o wymaganiach użytkownika, łącząc innowacyjność, prostotę i wygodę.  Multi 

PRO może obsługiwać do 8 programów mycia za pomocą praktycznego 5” ekranu dotykowego oraz przewodnika głosowego 

które sprawiają, że obsługa jest niezwykle prosta. Dzięki nowoczesnej budowie komputera, użytkownik może szybko wykonać 

wiele zadań takich jak: rozpoczęcie programu mycia, doładowanie czy dystrybucja kart i kluczy, zakup żetonów oraz wymiana 

pieniędzy. Projekt obudowy został zmieniony od strony mechanicznej aby zapewnić wygodę i solidność. Maszyna jest dostępna 

w wersji wolnostojącej jak i do wbudowania w ścianę. 

suzohapp.com

Funkcje

• Pełna i zintegrowana kontrola całego portalu myjącego Jeden punkt 
do aktywacji myjni, zapłaty, doładowania kart/kluczy, wymiany 
pieniędzy, dystrybucji kart/kluczy oraz zakupu żetonów czy kart/kluczy

• Możliwość płatności monetami, banknotami, kartą lub kartą/kluczem. 
Jeśli to konieczne, można dokonać płatności kartą bankomatową (na 
chip lub zbliżeniowo) 

• Szybka wymiana banknotów na monety i/lub monet na żetony
• Sprzedaż żetonów za pomocą 3 różnych hopperów
• Wydawanie reszty w bilonie i banknotach
• Doładowanie kredytów na kartach lub kluczach
• Sprzedaż kart i kluczy
• Wydruk rachunku po zakończeniu transakcji lub w przypadku błędu

• Zarządzanie promocjami przy zakupie żetonów lub doładowaniu kart/
kluczy

• Wsparcie głosowe i graficzne
• Uproszczona i szybka obsługa dzięki interfejsowi dotykowemu
• Możliwość zdalnego połączenia z maszyną w celu aktualizacji lub 

konfiguracji
• Automatyczny komunikat mailowy o usterce
• Automatyczny mail z informacjami księgowymi
• Czytnik kodów kreskowych
• Wybór montażu – wolnostojący lub w zabudowie ściennej
• Budowa odporna na czynniki zewnętrzne: wodę, pył i różne czynniki 

atmosferyczne

Opcjonalne urządzenia peryferyjne
• Wrzutnik monet RM5 HD

• Mechanizm wydawania reszty Currenza C2 (jako alternatywa 
RM5 HD)

• System bezgotówkowy EuroKey Next

• 2 dyspensery kart/kluczy

• 2 czytniki banknotów NV9 USB

• 1 kaseta wpłacania banknotów NV11 USB (jako alternatyw 
dla NV9 USB) 

• 3 hoppery Evolution

• POS

• Dotykowy czytnik kart bankomatowych

• Skaner kodów kreskowych

• Termiczna drukarka rachunków

• Drukarka fiskalna dla krajów wschodnich

Zainstalowane urządzenia 
peryferyjne

• Odporny na akty wandalizmu 5’’ ekran

• Przewodnik głosowy

• Czujnik zbliżeniowy

Pojemność 0.5 € 1 € 2 €

1 Evolution hopper 1,500 1,500 1,200

2 Evolution hoppers 3,000 3,000 2,400

3 Evolution hoppers 4,500 4,500 3,600

Dane techniczne Wolnostojący Wbudowany
Wymiary (Dł.xWys.xGłęb.) 630 x 1,448.15 x 590 503 x 770 x 518 mm

Waga 140 Kg 70 kg

Zasilanie 230 Vac 230 Vac

Zużycie energii 230 VA 230 VA

Temperatura pracy -15°C to 50°C
wilgotność 10% ÷ 90% bez kondensacji

-15°C to 50°C
wilgotność 10% ÷ 90% bez kondensacji

Wersja zabudowana
 


