
Elektronikus érmevizsgáló COMESTERO RM5 vagy NRI

Polikarbonát perforált pálya

Led világítás a pályán és a lábakon

Digitális pontszámkijelző  

2380 x 1280 cm

Nettó tömeg: 220kg

163 x 107 cm

Nettó tömeg: 136kg

Akár kültéri változatban is! Magasabb jövedelem 100%!

Cégünk a legújabb technológiával, egyedülálló formával és szoftverrel készített léghoki asztalokat kínálja ügyfeleinek.

Egyes típusok rendelkeznek  egy integrált szárító rendszerrel, ezért a kültéren is egyaránt felhasználhatóak. 

Különböző formában és méretben a kishajótól a helikopterig 

kínáljuk a gyerekek számára a kiddie ride-t. 

1. LÉGHOKI

műszaki adatok

méretek

normál 8ft

gyerek 5ft

játékpark katalógus

Elektronikus érmevizsgáló 

Hang és fény effektek 

Digitális kijelző 

Tápellátás 230V/50hz

2. KIDDIE RIDE

műszaki adatok

G A M E S Y S T E M
I.



Interaktív játék

Elektronikus érmevizsgáló Comestero RM5

Anyaga: laminált polikarbonát és fém

egyszerű és gyors szerelés

Tápellátás 230V/50hz

Energiafogyasztás 18W (demó módban), 130 W (játékmódban)

Garancia 12 hónap

Ticket adagolóval (felár) 

80 x 56 x 130 cm

Nettó tömeg: 112 kg

Ez az interaktív játékgép  hatalmas szórakozást nyújt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

A játék lényege, hogy minél gyorsabban a kalapács segítségével fejbe üsse a játékos a villogó szellemeket. 

Persze fontos, hogy a piros színre sose üss, mivel azért pontlevonás jár. 

A játék fejleszti a reflexet és koordinációs ügyességet. 

A gép kültérre is ajánlott, nagyon masszív és időtálló minőség.

A játék lényege: egy hatalmas víziló betör a farmra.  A megijedt 

csirkék elkezdik dobálni a tojásokkal.  A játékos egy joystick 

segítségével labdákat lő a víziló szájába. Minden pontos lövés 1 

pontot ér. Minél több pontot össze kell gyűjteni, hogy a víziló 

jóllakjon. és ne jelentsen veszélyt a gazdaságra.  A játék fejleszti 

a reflexet és koordinációs ügyességet.  A vonzó design és a 

hangeffektek megsokszorozzák a játék élményét.

3. SZELLEMÍRTÓK

műszaki adatok

méretek

játékpark katalógus

4. FARM:  MENTSD A FARMOT!

G A M E S Y S T E M

Interaktív játék

Elektronikus érmevizsgáló COMESTERO RM5

Digitális pontszámkijelző

Tápellátás 230V/50hz

Ticket adagolóval (felár)

 

130 x 90 x 195 cm

Nettó tömeg: 210 kg

műszaki adatok méretek

I I.



Elektronikus érmevizsgáló Comestero RM5 vagy NRI

Hang és fény effektek 

Digitális kijelző 

Tápellátás 230V/50hz 

160 x 280cm

A mini markoló 3-12 éves korig ajánlott. 

A készülék megjelenése és használata nagyon attraktív. 

A markoló kanáljával kell a golyókat kiásni egy elkülönített ketrecben meghatározott ideig. 

Ez a kis szórakoztató eszköz hozzájárul a gyermek egészséges fejlődéséhez.

Ez az interaktív játékgép  hatalmas szórakozást nyújt gyerekeknek 

és felnőtteknek egyaránt.

A játékosoknak minél gyorsabban kell leütni a felvillanó 

gombokat, az alapján adja a gép a pontokat.

5. MINI MARKOLÓ

műszaki adatok

méretek

játékpark katalógus

6. DR. REFLEX

I I I.

G A M E S Y S T E M

Játék típusa: sebesség/reflex

Elektronikus pénzelfogadó

Állítható játékmenet idő 

Vidám hangeffektek

Színes fények

Tápellátás 230V/50hz

Ticket adagolóval (felár) 

127 x 79 x 87cm

Nettó tömeg: 70kg

műszaki adatok méretek

LÉGHOKI IV.LÉGHOKI I.



7. KOSÁRLABDA

játékpark katalógus

I V.
G A M E S Y S T E M

LÉGHOKI I.

Interaktív játék

Elektronikus érmevizsgáló COMESTERO RM5

Mozgó kosár

Anyaga: laminált polikarbonát és fém

Egyszerű és gyors szerelés

Tápellátás 230V/50hz

5 színes kosárlabda

Garancia 12 hónap

Ticket adagolóval (felár) 

270/250 x 246 x 100 cm

Nettó tömeg: 375 kg

210 x 160 x 80 cm

Nettó tömeg: 175kg

Kültérre is ajánlott játékgép. Magasabb jövedelem 100%!

A gyári beállítás szerint 4 különböző szintre van osztva. 

Ahogy egyre magasabb szintre jut  a játékos a kosár el kezd 

vízszintesen mozogni egyre gyorsabban, hogy nehezítse a labda 

bedobását. Látványos megjelenés, vonzó hang és fény hatások.

 

műszaki adatok

méretek

normál 8ft

gyerek 5ft

Teleszkópos botok

Pénzes vagy zsetonos érmevizsgáló

Állítható fém lábak

A játéktér fedett (5mm üveg)

Pohártartó

8. CSOCSÓ GARLANDO/SARDIi

műszaki adatok

150 x 76 cm

Nettó tömeg 100kg

méretek

Asztali foci elengedhetetlen berendezése a vendéglátó egységnek. 

Az asztalok a versenyasztalok követelményeinek megfelelnek 



játékpark katalógus

V.
G A M E S Y S T E M

A darts játékok közkedvelt sportjáték-automata, akár több csapat 

is játszhatja egyszerre, 8 játékossal. A legnépszerűbb játékok 

egyike, elengedhetetlen eszköze a csapatépítésnek.

Elektronikus érmevizsgáló

digitális pontszámkijelző 

Választható játékok

Hang effektek

Alacsony meghibásodás 

9. DARTS

műszaki adatok

Az információs terminálok közkedveltek wellness szállodákban, 

szórakoztató központokban és vendéglátó egységekben is. 

A saját gyártású termináljaink zenegép-és karaoke funkcióval 

kiegészítve nélkülözhetetlen egy vendéglátóegységben/pub-ban, 

ahol a vendégek nem csak zenehallgatásra tudják használni, de 

meg  tudják nézni az e-mailjeiket, vagy egyéb fontos információkat.

A terminálok kiemelkedő megjelenéssel, modern kivitelben a 

legújabb linux operációs rendszerrel rendelkeznek. 

Elektronikus érmevizsgáló

Online felügyeleti rendszer

Választható zeneszámok

Facebook, híroldalak, chat, e-mail elérése

Karaoke funkció 

10. INTERNET TERMINÁL/ONLINE ZENEGÉP

műszaki adatok



11. BOXGÉP

játékpark katalógus

V I.
G A M E S Y S T E M

Elektronikus érmevizsgáló

Digitális pontszámkijelző 

Választható játékok

Hang effektek

Rekord kijelzés

Ajándék adagolóval (felár)

Internet összeköttetéssel (felár)

Ticket adagolóval (felár) 

223 x 70 x 125 cm

Nettó tömeg: 125 kg

műszaki adatok

méretek

Elektronikus érmevizsgáló

Digitális mátrix pontszámkijelző 

Választható játékok

Vidám hang effektek

Rekord kijelzés

Internet összeköttetéssel (felár)

Ticket adagolóval (felár) 

175 x 80 x 135 cm

Nettó tömeg: 111 kg

műszaki adatok

méretek

12. FOCIGÉP

A gép egy fénycsapda  és fékpad segítségével méri a játékos ütésének erejét. Vidám fény és hangeffektek. 

Ezt a játékgépet ajánljuk vidámparkok, üdülőhelyek,vendéglátók és szórakoztató központokba kültéren és beltéren egyaránt.

A gép egy fénycsapda  és fékpad segítségével méri a játékos rúgásának erejét. Vidám fény és hangeffektek. 

Ezt a játékgépet ajánljuk vidámparkok, üdülőhelyek, vendéglátók és szórakoztató központokba kültéren és beltéren egyaránt.



játékpark katalógus

V I I.
G A M E S Y S T E M

13. KICKBOXER

14. KALAPÁCS

Elektronikus érmevizsgáló

Digitális mátrix pontszámkijelző 

Választható játékok

Vidám hang effektek

Rekord kijelzés

Internet összeköttetéssel (felár)

Ticket adagolóval (felár) 

225 x 145 x 130 cm

Nettó tömeg: 185 kg

műszaki adatok

méretek

Innovatív design

Elektronikus érmevizsgáló

Digitális mátrix pontszámkijelző 

Vidám hang effektek

Rekord kijelzés

Stabil konstrukció 

240 x 115 x 80 cm

Nettó tömeg: 125 kg

műszaki adatok

méretek

A gép egy fénycsapda  és fékpad segítségével méri a játékos 

rúgásának és ütésének erejét.  Vidám fény és hangeffektek. 

Ezt a játékgépet ajánljuk vidámparkok, üdülőhelyek,vendéglátók 

és szórakoztató központokba kültéren és beltéren egyaránt.

A gép egy fénycsapda  és fékpad segítségével méri a játékos 

ütésének erejét. Vidám fény és hangeffektek. Egyaránt felnőttek 

és gyerekek részére. Ezt a játékgépet ajánljuk vidámparkok, 

üdülőhelyek,vendéglátók és szórakoztató központokba kültéren 

és beltéren egyaránt. Hamar magára vonja a figyelmet.



15. ÜGYESSÉGI AUTOMATÁK AJÁNDÉKOKKAL

játékpark katalógus

V I I I.
G A M E S Y S T E M

Ezek a nyeremény automaták nélkülözhetetlen kelléke a bevásárló központoknak, vendéglátóknak, vidámparkoknak és szórakoztató 

centereknek. Vonzó design, érdekes hang effektek és állandó nyeremények.

A játékos ügyességén múlik, hogy megszerezze az értékes ajándékot.

A játékgép több típusa is elérhető. Gyerek kivitelben is. (édesség és plüss ajándék automata)

Elérhetőségeink

GAME SYSTEM

Baranyai Ákos

info@gamesystem.hu

+36 30 947 0304

www.gamesystem.hu

Név:

Kapcsolattartó: 

E-mail: 

Telefon:

Honlap:  

A bemutatott játékokat eladásra, illetve közös üzemeltetésre, bérlésre kínáljuk. 

Amennyiben játékaink felkeltették érdeklődését, keresse területi képviselőnket!


