
18 October 2017 Sida 1 av 2

 

RetailDirect Scandinavia AB 
Box 6004 
SE-471 16 Myggenäs 
Tel +46 (0)70-325 56 50 

lennart@retaildirect.se 
support@retaildirect.se 
www.retaildirect.se 
Orgnr: SE556965888201 

 
  

 
 
 
 

KABINETTSÄKERHET 
 

 
Författare: Lennart Flod 
Datum: 2017-03-24 
Version: Internt 
 
 

                             

 
  

mailto:lennart@retaildirect.se
mailto:support@retaildirect.se
http://www.retaildirect.se/


18 October 2017 Sida 2 av 2

 

RetailDirect Scandinavia AB 
Box 6004 
SE-471 16 Myggenäs 
Tel +46 (0)70-325 56 50 

lennart@retaildirect.se 
support@retaildirect.se 
www.retaildirect.se 
Orgnr: SE556965888201 

 
  

 
 
Dokument: Kabinettsäkerhet av GM Vending automater för Cigaretter och Snus. 
Anmärkning: Kabinett är genomgånget enligt Kvalitetsstandard SIS9001 med avseende produkter. 
 
Utlåtande: 
Kabinett och dörr har låsfunktion mellan 2 till 4 fyra låshakar. Kabinett är utformat som en U-formation (U-balk) 
där dörren går in för att brytrisk ska minimeras. Låsfunktionen är utformad så att tryckluftskjutning med pistol inte 
ska kunna trycka in låscylinder i automaten utan att endast böja funktionen och försvåra inbrott. Dörrar 
konstruerade i ramverk med stålframsida inklusive stålbaksida med isolationsmaterial emellan. Vid installation av 
flera automater i bredd så bultas dessa tillsammans både i topp och emellan. 
 
GM Vending använder även den nya standarden för Automat höjd, bredd, djup och kraftiga dörr lister som 
överlappar kabinett och smiter in i U-balks förslutning som kommer att bli Europatäckande. 
 
Kommentar ifrån GM Vending: 
“Our machine design is the most similar to a Safe. Anyone who wishes to open our machine will need to open the door of the 

machine. If they make a hole in the cabinet, (Steel 1,5mm) will find that they cannot takeout the packets do the metallic 

channels inside. This is the reason why the door is so secured against opening without key. The door is inserted within the 

cabinet so it is not almost possible to be opened with a tool. 

If a door at home has a 1 unique point to avoid opening our machine has 4 different points” 

 
 
Vår Kommentar: 
Efter genomgång av kabinett inklusive dessa komponeter såsom dörr, genomföringar och sammansättning av 
Cigarett och Snusatomat så anser vi att den uppställer samtliga krav på tillräcklig säkerhet enligt med de krav som 
har specificerats för automat branschen i Europa. 
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