Custodian
Cash bag

Custodian

 Duurzaam en vandaalbestendig
alternatief voor nauwelijks te
controleren geldcassette.
 Automatisch zelfherstellend
mechanisme.
 Voorzien van VanLock, al dan
niet met unieke code.
 Brackets, ontworpen voor vele
verkoop- en speelautomaten.
 Capaciteit: vanaf ±500 munten.
 Minder kopzorgen voor
operators.
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Custodian
Verzeker u ervan dat uw opbrengst is beschermd. De Custodian is een
sterke, degelijke, zelfsluitende cash-bag, die is ontworpen om de bestaande
geld-cassette van een verkoop-automaat te vervangen.
Vandaalbestendig.
Waarom zou u uw opbrengsten delen? Het unieke zelfsluitende
mechanisme van de Custodian wordt geactiveerd wanneer de cashbag uit
de verkoop-automaat wordt gehaald. Ontworpen met een klik-sluiting om
uw geld te beschermen, heeft hij ook een ingebouwd vandaal-bestendig
mechanisme om te waarschuwen wanneer iemand een poging heeft
ondernomen om in te breken.
Eenvoudig in gebruik.
Maar bescherming is niet de enige motivatie om te kijken naar het meest
ideale geldverwerkende systeem voor uw bedrijf - het moet ook eenvoudig
zijn in het gebruik. Brackets, speciaal ontworpen om in de meeste
uitvoeringen van verkoop-automaten te passen, zorgen voor een juiste
positionering van de degelijke lichtgewicht cashbag, in slechts luttele
seconden. Elke keer wanneer in de geldruimte de kop van de cashbag
wordt verwijderd en na het legen van de cashbag weer is terug-geplaatst, is
deze weer automatisch gereed om in de bracket van een automaat
geplaatst te worden. De operator hoeft slechts een volle cashbag te
verwisselen voor een lege. Het kan niet eenvoudiger.
Kostenbesparend.
Operators hoeven niet langer een grote zware metalen geldbak leeg te
gooien in een canvas geldzak, zonder (al dan niet per abuis) geld ernaast te
laten vallen. Automaat openen, volle cashbag eruit, lege cashbag erin,
automaat sluiten, klaar.
Accessoires.
 optioneel kan de Custodian worden voorzien van een extra
slot om de cashbag aan de bracket te vergrendelen
 dezelfde cashbag past in elke machine
 leverbaar in verschillende maten en kleuren
 bedrijfslogo op elke cashbag (optioneel)
 draaibare kop ter voorkoming van vastlopende munten
 uniek serienummer
 degelijke, schokbestendige, nylon behuizing
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