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De Vendo GS Design PBM-automaat (Persoonlijke 

Beschermingsmiddelen-automaat) is uitermate 

geschikt voor het aanbieden, verkopen of gereguleerd 

uitgeven, van Corona-beschermingsmateriaal, 

zoals desinfectiemiddelen, mondkapjes en 

wegwerphandschoenen. Deze automaat is speciaal 

ontworpen voor situaties waar weinig ruimte beschikbaar 

is en is dus ook geschikt voor kleinere organisaties of 

verkooppunten.

De Vendo GS Design PBM-automaat beschikt over 

diverse functies waardoor u uw klanten optimaal kunt 

bedienen. Alle vakken zijn apart instelbaar, zodat er veel 

verschillende hygiëneproducten tegelijkertijd verkocht 

kunnen worden. Tevens is het mogelijk de automaat uit te 

rusten met een productlift. Hierdoor kunt u ook kwetsbare 

producten aanbieden. Door een laag energieverbruik 

en speciaal energiemanagementsysteem is de automaat 

zeer energiezuinig. En is een product niet op voorraad 

of gaat er iets mis bij de uitgifte? Dan zorgt het 

uitgiftecontrolesysteem ervoor dat uw klant een andere 

keuze kan maken of zijn geld terugkrijgt.

 

De Vendo GS Design PBM-automaat is in verschillende 

afmetingen verkrijgbaar en wordt afgestemd op uw 

wensen en behoeften.

Vendo 
PBM-automaat 
Design
Bescherming tegen COVID-19 
op elke werkvloer.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

www.jaski-automaten.nl

Led verlichting

Alle betaalsystemen 
mogelijk

Surevend sensor
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Unieke kenmerken
• Lift optioneel.
•  Temperatuur beveiliging.
•  Uitgifte-controlesysteem (de klant is nooit zijn geld kwijt).
•  Twee temperatuurzones met dynamische regeling, waardoor temperatuur- 

schommelingen relatief laag zijn.
• Zeer geavanceerd en een milieuvriendelijk koelsysteem.
•  Energie spaarstand.
•  Extra isolatie van de verkoopruimte voorkomt het onnodig koelen van de  

electrische componenten, dit maakt deze automaat uitzonderlijk energiezuinig.
•   Spiraal positioneringssysteem: spiralen zijn eenvoudig af te stellen door ze  

tegengesteld te draaien.
•  Mogelijkheid tot aankoppelen Slave automaat: aangestuurd door de Master 
 (de slave kan niet worden geleverd met lift).
•  Zeer degelijke behuizing, incl. extra beveiligd wisselgeld-retourbakje.
•  Geen electronica in de deur.
•  Standaard, milieuvriendelijke LED-verlichting.
•  Temperatuurscheiding.

Overige kenmerken
•  Geschikt voor alle betaalsyste-

men inclusief NFC (contactloos 
betalen).

•	 	First-in-first-out	principe.
•  Per selectie 4-27 producten.
•  Anti-diefstalklep.
•  Verlichte verkoopruimte met 

schakelklok.
•  Uitgerust met een milieuvriende-

lijke koeling.
•  Tweevoudige geïsoleerde ruit.
•  Zeer gebruiksvriendelijk.

Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op:

Capaciteit

Opties

Specificaties

Model GS Design 6 GS Design 8 GS Design 10

Max. aantal selecties per lade 6 8 10

Aantal lades Standaard 6/ max. 7 Standaard 6/ max. 7 Standaard 6/ max. 7

Aantal selecties Max. 42 Max. 56 Max. 70

Productlift voor uitgifte van kwetsbare goederen

Branding op aanvraag

Kleur naar keuze (standaard zwart)

Speciale beveiligingen (bevestigingskit)

Duo-synchroon spiraal (voor bredere producten)

Afsluitbare geldbak

Bankbiljetlezer/ kaartsystemen

Afmetingen hoogte 183 cm 183 cm 183 cm

breedte 83 cm 98 cm 112,5 cm

diepte 84,5 cm 84,5 cm 84,5 cm

Gewicht 275 kg. 275 kg. 340 kg.

Aansluiting 230 V. / 50 Hz. 230 V. / 50 Hz. 230 V. / 50 Hz.

Aansluitwaarde 800 W. 800 W. 800 W.

Koeling CFK-vrij CFK-vrij CFK-vrij
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