
Cash betaling?
Cash Recycling!
Een optimale hygiëne en snelheid bieden aan uw 

klanten bij cash betalingen? Maak gebruik van Cash 

Recycling, uw automatische kassalade.

Een gesloten betaalsysteem waardoor contact met 

contant geld wordt vermeden. Modulair in te bouwen 

en aan te passen aan uw winkelsituatie

Geen contant geld meer over de toonbank waardoor 

u hygiënisch en snel uw cashbetalingen kunt 

verwerken? Al mogelijk vanaf €35 per week.

Zorgeloos Cashmanagement?
Moneytronic Cash recyclers!

 Hygiënisch
 Hoge transactiesnelheid
 Vereenvoudigd administratie 
 Geen kasverschillen
 100% gesloten systeem voor   

 cashbetalingen 

 Voorkomt fraude 
 Beperkt overval risico
 Controleert op echtheid 
  Modulair systeem, naar wens 

samen te stellen
 Al vanaf €35,- per week

De voordelen
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Basis:

Uitbreidingen
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Munt recycler : 

  Detectie, controle, acceptatie en recy-
cling van alle 8 euromunten

Capaciteit per denominatie : 
€ 0,01 & € 0,02  : 550  
€ 0,05 & € 0,10 : 370 
€ 0,20  : 295 
€ 0,50 & € 2,00  : 230 
€ 1,00  : 260 

 Bulk acceptie tot 60 munten
 Overflow box : 150 munten

Medium biljet recycler:
(2 modellen ondersteund)

  Detectie en acceptatie van alle 7 Euro 
biljetten, ECB goed gekeurd

  Recycling:  1 tot 6 recyclingcassettes tot 
30 à 110 biljetten per stuk

  Drop Box 600 tot 1000 biljetten  
Betaal per biljet

 Vullen maximaal 20 biljetten 

Large biljet recycler:

  Detectie en acceptatie van alle 7 Euro 
biljetten, ECB goed gekeurd

  Recycling: Alle biljetten in 4 vooraf  
 geconfigureerde recyclingcassettes tot 
100 biljetten per stuk

 Drop Box tot 1000 biljetten   
 Bulk betalen maximaal 20 biljetten  
 Vullen maximaal 20 biljetten      
 

Compacte biljet recycler:

  Detectie en acceptatie van alle 7 Euro 
biljetten, ECB goed gekeurd

  Recycling:                               
  Drie denominaties, totale  

recyclage capaciteit 120 biljetten

 Dropbox tot 400 biljetten

 Betaal per biljet - Vullen per biljet

 Optie: auto lader Optie: auto lader


