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's Werelds meest bewezen frisdrankenautomaat, voor de 

verkoop van blikjes, glazen flesjes en petflesjes.

De Vendo frisdrankenautomaat verkoopt ze aan de 

lopende band. Productpresentatie en koeling voldoen aan 

de hoogste normen. Bovendien is de frisdrankenautomaat 

van Jaski zó degelijk geconstrueerd dat zelfs ruw gebruik 

hem niet deert. Het doordachte productuitgifte- en 

geldsysteem maakt deze smaakvol ontworpen automaat 

vrijwel ongevoelig voor fraude en diefstal.

Dankzij de voortreffelijke CFK-vrije koeling en de 

hermetisch gesloten voorraadruimte, combineert de 

frisdrankenautomaat een uitstekende koeling met een 

laag energieverbruik.

Vendo 
Frisdranken-
automaat
Zorgt automatisch voor een 
verfrissende omzet.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

www.jaski-automaten.nl

Eenvoudig te 
reinigen

Alle betaalsystemen 
mogelijk

FIFO uitgifte



Unieke kenmerken
•   Zeer flexibel.
• Automaten geschikt voor: 
 Blikjes (0,25L. 0,33L.)
 Pet-flesjes
 Glazen flesjes
•   Eenvoudig eigen uitstraling te geven.
•    In hoge mate hufterproof.
• Iedere selectie zijn eigen prijs.

Overige kenmerken
   •  Fast-pulldown luchtkoeling, ook 

net bevoorrade producten zijn 
snel gekoeld.

•    Lock-out-systeem. Indien een 
sectie niet in werking is, kunnen 
de andere producten gewoon 
verkocht worden.

•  Anti-diefstal constructie van 
de productafgifte en het 
geldsysteem. 

•  First-in first-out verkoopsysteem.
•  Milieuvriendelijke koeling en 

optimale isolatie.
•    Verkoopstatistiek.
•  Geschikt voor alle 

betaalsystemen inclusief NFC 
(contactloos betalen).

Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op:

Capaciteit

Opties

Specificaties

Model V189-5 V217-6 V256-7

Aantal keuzes 5 6 7

0.33 L. blikjes 300 360 420

0.25 L. blikjes 360 432 504

0.5 L. blikjes 150 180 210

0.2 L. blikjes 175 210 245

0.33 L. statiegeld flesjes 150 180 210

0.33 L. wegwerp flesjes 150 180 210

0.5 L. pet flesjes 150 180 210

Branding op aanvraag

Tijdschakelklok

Afmetingen hoogte 183 cm 183 cm 183 cm

breedte 71 cm 86 cm 101 cm

diepte 75 cm 75 cm 75 cm

Gewicht 235 kg. 264 kg. 295 kg.

Aansluitwaarde 670 W. 780 W. 780 W.

Aansluiting 230 V. / 50 Hz.

Werkspanning 24 Volt zekerheidsspanning

Koeling CFK-vrij (milieuvriendelijk)

www.jaski-automaten.nl


