
Jaski Automaten BV  |  De Landweer 5  |  3771 LN BARNEVELD  |  T. (0342) 425320  |  E. info@jaski-automaten.nl 

De voordelen van de automaat zijn:
- Gecontroleerde verkoop.

- U wordt niet meer gestoord tijdens uw werk of eten.

- Impulsverhogend bij plaatsing in het zicht.

- Drempelverlagend bij plaatsing aan de kant van de weg.

Doordat de automaat grotendeels gemaakt is van een 

hoogwaardige kwaliteit RVS kan hij het hele jaar buiten staan 

(ombouw wordt niet meegeleverd). Men kan duidelijk zien 

welke producten in de vakken zitten, doordat de deurtjes 

zijn voorzien van ruitjes. Na betaling gaat het vak automa-

tisch open en kan men het product uitnemen. De automaat 

beschikt over software met verkoopstatistieken en diagnose. 

Er kan een wisselgeldmuntmechanisme, bankbiljetlezer en een 

NFC terminal voor contactloos betalen worden ingebouwd. 

De boerderijautomaat is eenvoudig te bedienen en gemak-

kelijk te onderhouden. Meer informatie over de verschillende 

uitvoeringen vindt u achter op de folder.

De boerderijautomaat is ideaal voor de verkoop van diverse 

boerderijproducten. Door de verschillende keus in vakken 

is de automaat geschikt voor de verkoop van onder andere 

eieren, aardappelen, groente en fruit. De automaat is uit te 

breiden met extra vakken, zodat de automaat een grotere 

capaciteit krijgt. De uitbreidingen met extra vakken zijn er van 

4 tot 40 vakken. Een automaat kan tot maximaal 128 verschil-

lende vakken aansturen.

De Boerderij-
automaat
Een verkoper van 24 uur per dag.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:LED verlichting

Alle betaalsystemen 
mogelijk

Surevend sensor
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Unieke kenmerken
• Duidelijke presentatie van uw producten.
• Geschikt voor producten tot 20 kg per vak.
•  Onbeperkte openingstijden; 7 dagen per week / 24 uur per dag.  

(optioneel tijdschakelklok)
• Gemaakt van weerbestendig roestvrijstaal.
• In hoge mate vandalisme bestendig.
• FIFO-uitgifte mogelijk

Overige kenmerken
•  Geschikt voor alle betaalsystemen 

inclusief NFC (contactloos betalen).
• Leverbaar in ongekoelde variant.

Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op:

OptiesSpecificaties
Bankbiljetlezer

NFC terminal voor contactloos betalen

Onderstel

Verlichte achterwand

Diverse uitbreidingen

Vorstbescherming

Gaten in de achterwand

Aanvullen via de achterkant

Afmetingen Gebruiksmogeljikheden

Besturingskast: 435 x 1345 x 400 mm

Type A: 285 x 320 x 400 mm Type A: Fruit tot en met 5 kilo

Type B: 379 x 320 x 400 mm Type B: Fruit tot en met 10 kilo

Type C: 284 x 150 x 400 mm Type C: Doosje eieren 10 stuks

Type D: 427 x 200 x 400 mm Type D: Tray eieren 30 stuks (max 3 trays gestapeld)

Type E: 520 x 475 x 400 mm Type E: Krat bier

Type A Type B Type C Type D Type E
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