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“Flessenretour en 

Recycling automaten 

betrouwbaar en 

gemakkelijk te bedienen” 

 

Lamson Group ontwikkelt, installeert en onderhoudt  technische 

producten en systemen op het gebied van interne logistiek, 

beveiliging, recycling en communicatie. 
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De Easy Recycling-flessenretourautomaten van Lamsonair zijn betrouwbare en gemakkelijk te bedienen 

machines voor het innemen van lege flessen en kratten. De machines zijn niet alleen prettig in het gebruik, 

maar ook heel eenvoudig te beheren. 

 

Gemakkelijk te beheren 

Onze flessenretourautomaten kunt u op afstand beheren. Ook is het mogelijk op afstand storingen te signaleren  

en daardoor vroegtijdig in te grijpen. Bovendien maakt de netwerkverbinding het mogelijk om op ieder moment 

assortimentswijzigingen aan te brengen en omzetgegevens te verzamelen en te koppelen aan bijvoorbeeld een 

kassanetwerk. 

 

Wat direct opvalt, is de ergonomische vormgeving. Met dat aspect is bij de ontwikkeling bewust rekening gehouden.  

Het terug te betalen bedrag is zichtbaar op het ruime display, dat in de ideale kijkrichting is geplaatst: rechts de fles  

invoeren en links lezen. Het systeem is standaard uitgerust met een groot kleuren Touch screen. 

 

 

Eigenschappen Repant “Cosmos“ emballage systeem 

 

 Modern en degelijk ontwerp: de mogelijkheid uw eigen 

huisstijl en kleurstelling (optie) op het hardglaspaneel  

(front) aan te brengen;  

 Kleuren 9” Touch screen: eenvoudig keuze menu met 

pictogrammen en keuze uit 3 talen; u kunt uw producten extra 

promoten via het Touch screen; 

 Webbased mogelijkheden: via intranet op PC benaderbaar 

voor de ondernemer of bedrijfsleider o.a. t.b.v.  statiegeld 

donatie voor eigen doelen(max. 8). 

 On Line service: het invoeren en of wijzigen van gegevens 

via uw netwerk; stellen van preventieve diagnoses ter 

voorkoming van stilstand met email- en SMS service; 

productpromotie via het beeldscherm.  

 Voorbereid op de toekomst: Ten behoeve van de huidige 

trend in recycling is het systeem voorbereid op recycling  

van blik e.d. middels barcodelezing. 

 Optimaal gebruiksgemak: uitgekiende invoerhoogte voor uw 

klanten en werkhoogte voor het personeel, kratten schap 

(optie) voor “langzaam lopers”. 

 De uitbreidbaarheid van het opslagsysteem: de flessen 

sorteertafel kan aan uw wensen worden aangepast; het 

rollenbaan systeem is onbeperkt uitbreidbaar.  

 Eenvoudige reiniging van de Cosmos automaat: er zijn 

géén speciale reinigingsmiddelen nodig, simpel schoon  

heet water toepassen.  

 Standaard voorzien van: UPS, voorkomt schade door 

uitschakeling van de voeding; acceptatie van beertenders 

 



 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

"Bij de uitbreiding van onze winkel hebben we een nieuwe 

emballageautomaat en Recycling Wall aangeschaft.  

Vanuit de Plus-organisatie kregen we de tip contact te leggen 

met Lamson, een bekende speler op de Nederlandse markt met 

een innovatieve emballageautomaat. We werken inmiddels een 

paar maanden met de Repant Cosmos 3000 en het is een 

ideaal apparaat. Ik kan 'm aanbevelen bij mijn collega's." 

 

Recycling automaten 
 

Dit multifunctionele systeem is een echte aanwinst voor uw 

bedrijf. Het recycle gemak van onze automaat is ongekend.  

Of het nu gaat om glas, blik, lege flessen met of zonder 

statiegeld alles kan de klant in deze automaat kwijt.  

 

De recycleautomaat zal alles volautomatisch sorteren en 

verpakken. Met de aanschaf van dit systeem zorgt u dus  

voor een schoon milieu, tevreden klanten en bovendien 

besparing op uw personeelskosten. 

 

 

Recycling Wall 

 
Wilt u graag verschillende recyclingstromen combineren in  

één front zonder dat u veel ruimte in moet leveren? Dan is  

de Recycle Wall van Lamson iets voor u! 

 

Een uniek innamesysteem voor lege batterijen, spaarlampen, 

cartridges, frituurvet en mobiele telefoons. Doordat de 

vormgeving hetzelfde is als de emballage-automaat, kunnen  

de systemen naast elkaar geplaatst worden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wij helpen u 

graag verder! 

Integratie in uw proces 

Na analyse van de Workflow in uw  

bedrijf laten wij u de best passende 

logistieke oplossing zien en integreren 

 deze effectief  in uw arbeidsproces. 

Besturingssoftware, afgestemd op de 

inventarisatie van uw materiaalstromen 

zorgen voor een klantgerichte oplossing.  

De besturingssoftware kan geheel 

zelfstandig functioneren. Een integratie in  

of koppeling met uw bestaande systemen 

behoord tot de mogelijkheden  

Betrouwbaarheid 

Naast de kwaliteit en betrouwbaarheid  

van onze systemen staat bij ons een 

kwalitatieve serviceverlening centraal. 

Lamson stopt niet na de ingebruikname  

van het bij u geïnstalleerd systeem. Het  

is voor u van het grootste belang dat het 

systeem op een juiste wijze blijft 

functioneren. Lamson garandeert u  

daarom de service waar u recht op heeft. 

Service 24 uur per dag 

Onze servicedesk is 24 uur per dag,             

7 dagen per week voor u beschikbaar. 

Hiernaast bieden wij u de mogelijkheid 

gebruik te maken van onze “Direct service”. 

 

 
 

Bezoekadres: Veldzigt 12, 3454  PW  De Meern 

Postadres: Postbus 156, 3454 ZK  De Meern 

Telefoon:  +31 (0)30 693 45 80 

Fax:   +31 (0)33 693 01 64 

E-mail:  info@lamson.nl 

http://www.lamson.nl/lamson-group/NL

