
 

 
 
 
 
 
 

 

Gaveta de Dinheiro  
Bematech 11480 
 
 

A resistente Gaveta Bematech 11480 organiza e facilita a 
operação de pagamentos em seu ponto de venda. 
Oferece segurança ao controlar o acesso às transações, 
acionada pela emissão de cupom fiscal ou por botão sob 
sua base. 

 

www.bztech.com.br 

https://www.bztech.com.br/bematech/gaveta-dinheiro-11480-automatica-rj12
https://www.bztech.com.br/bematech/gaveta-dinheiro-11480-automatica-rj12
https://www.bztech.com.br/


GAVETA BEMATECH

» DETALHE

Gaveta Bematech: 
segurança e organização 
em seu ponto-de-venda

• A resistente GAVETA BEMATECH organiza a 

operação de pagamentos em seu negócio, 

aumentando a produtividade do usuário. Para 

garantir a eficiência do check out, foi desenvolvida 

em aço e pode suportar um monitor e teclado sobre 

seu gabinete. Suas hastes metálicas garantem 

maior disponibilidade de uso ao equipamento.

GAVETA HORIZONTAL
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• Hastes metálicas robustas 
para prender as notas 

• Bandeja e moedeiro 
removível, tornando a 
operação de fechamento de 
caixa mais segura.

FIT Integra + Customer Display + MP-2100 TH FI RC-5500 + Gaveta + Bematef + MP-4000 TH FI + Monitor LCD Pos Touch + Gaveta + MP-4000 TH FI + PIN PAD

SOLUÇÕES PARA O SEU NEGÓCIO



• ROBUSTA: Com suporte interno em aço e 

prendedores de dinheiro metálicos, a GAVETA 

BEMATECH é ideal para estabelecimentos 

comerciais com alto volume de transações 

comerciais.

• PRÁTICA: Suas 5 divisórias para cédulas e 6 

divisórias removíveis para moedas, garante 

praticidade no recebimento e devolução de troco. 

A transação é rápida e a gaveta pode ser fechada 

rapidamente, com segurança.

• SEGURANÇA: Oferece segurança ao controlar o 

acesso às transações, acionando a abertura da 

gaveta por comando de software ou por chave, 

permitindo sua abertura mesmo na falta de 

energia elétrica.

» MAIS VANTAGENS

Características

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• CÓDIGO: 11480 – cor bege
• CÓDIGO: 11481 – cor preta

Dimensões: 410mm(Largura) x 415mm(Comprimento) x 100/114mm(Altura)

Peso Líquido: 7.2 - 7.3 kg

Dimensões da Bandeja de Dinheiro: 359mm (largura) x 326mm (comprimento) x 63mm (altura)

Dinheiro: 6 Moedas / 5 Cédulas.

Porta-Notas: Em poliestireno de alto-impacto

Fechadura: 3 Posições, Travada, Operação automática e Abertura manual. 

O acionamento automático é feito através do Solenóide de dupla voltagem, 

12V 1A o 24V 0.8A.

Conector: Padrão RJ12 – conexão com impressora Bematech.

Sensor de Status de Gaveta: Aberta / Fechada.

MTBF: Um milhão de acionamentos automáticos ou manuais

Garantia: 12 meses

As informações constantes podem ser alteradas sem prévio aviso, consultar seu executivo de vendas. | As marcas constantes no catálogo são de propriedade de seus respectivos titulares.

Fenda única e larga proporciona a colocação de 
documentos maiores sem precisar abrir a gaveta.
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