Vendo Global
EVO Design
Voor gekoelde verkoop op
rolletjes.
De Vendo Global EVO Design is een veelzijdige automaat
voor een afwisselend assortiment. Dagvers, non-food,
snacks of frisdranken; deze automaat verkoopt alles voor
u. De luxe uitstraling van de automaat en de zichtbaarheid
van de producten, zorgen voor een uitnodigend geheel.
Optioneel kunnen het onderste en bovenste deel van
de ruit voorzien worden van een sticker of logo voor de
optimale productpresentatie.
De Vendo Global EVO Design is beschikbaar in drie
configuraties: volledig voorzien van spiralen (8 per lade),
van unieke transportbanden (8 per lade) of van 3 lades
met spiralen en 3 met transportbanden.
De vernieuwde lift zorgt ervoor dat producten horizontaal
uitgegeven worden en niet meer in de uitgiftebak vallen.
In combinatie met transportbanden is de automaat
dan uitermate geschikt voor de verkoop van kwetsbare
producten zoals zachtfruit, zuivel, gebak, belegde
broodjes, maaltijden of salades.
De Vendo Global EVO Design is voorzien van een
temperatuurcontrole. Wanneer de interne temperatuur
boven de 7 graden komt, blokkeert hij automatisch de
Vendo Global EVO Design met transportbanden en spiralen

LED verlichting

Alle betaalsystemen
mogelijk

verkoop. Hiermee worden de verse producten altijd
volgens de HACCP-regels uitgegeven.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

www.jaski-automaten.nl
FIFO uitgifte
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Unieke kenmerken

• Transportbanden verplaatsen artikelen zorgvuldig naar productlift
•	Luxe productlift met horizontale uitgifte
• De Vendo Global EVO Design is beschikbaar in drie configuraties*
• Uitgifte op heuphoogte, waardoor eindgebruiker kan blijven staan
• Optimale presentatie van producten
• Temperatuurcontrole systeem die verkoop blokkeert bij interne temperatuur
boven 7°C
• Uitgiftecontrole

Wilt u meer informatie?
Kijk dan op:

www.jaski-automaten.nl

Capaciteit
Model

Volledig spiralen

Volledig
transportbanden

Combinatie
spiralen en
transportbanden*

8

8

8

Max. aantal selecties per lade
Totaal aantal lades

Standaard 6

Standaard 6

Standaard 6

Aantal lades met spiralen

6

-

3

Aantal lades met transportbanden

-

6

3

Max. 56

Max. 56

Max. 56

Min. 4 - Max. 25

-

Min. 4 - Max. 25

-

Afhankelijk van
productafmetingen

Afhankelijk van
productafmetingen

Aantal selecties
Capaciteit per spiraal selectie
Capaciteit per transportband
selectie

Specificaties
Afmetingen

Hoogte

183 cm

Breedte

98 cm

Diepte

84,5 cm

Gewicht
Aansluitwaarde
Aansluiting
Werkspanning
Interne temperatuur
Koeling

Opties
Gepersonaliseerde uitstraling mogelijk
Verkoopstatistiek via telemetrie
Outdoorversie

* Afwijkende configuraties op aanvraag

305 kg.
650 W.
230 V. / 50 Hz.
24 Volt zekerheidsspanning
3 °C tot 10°C
Op basis van koelmiddel R290

Overige kenmerken

• Geschikt voor contactloos
betaalsysteem, muntwisselaar en
briefgeldwisselaar
• Iedere selectie zijn eigen prijs
•	Verkoop volgens first-in first-out
principe
•	Als een sectie niet in werking
is, kunnen andere producten
gewoon verkocht worden
•	Automaat is na vullen snel op
temperatuur
•	Milieuvriendelijke koolwaterstof
koeling, HC R290 en optimale
isolatie
•	Anti-diefstal constructie
•	Tijdschakelklok

