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FAS Easy Trommelautomaat is een automaat met acht 

etages voorzien van dubbelwandige vensters, speciaal 

ontworpen voor de verkoop van vers- en zuivelproducten, 

maaltijden en belegde broodjes. Per etage kan 

de vakgrootte worden aangepast tot maximaal 24 

(taartvormige) vakken, afhankelijk van de afmeting van het 

product. De bediening is eenvoudig in gebruik en geeft 

u alle vrijheid om per product of per verdieping een prijs 

in te stellen. Ook kunt u aangeven of de producten FIFO 

(first in first out) uitgegeven dienen te worden of dat de 

klant zelf kan bepalen welk vakje hij wil openen (shoppen) 

door de vakken te laten draaien. De koeling is voorzien 

van een temperatuurcontrole, zodat uw producten veilig 

via de HACCP-regels verkocht kunnen worden.

FAS Easy Trommelautomaat staat gelijk aan versheid 

evenals gemak: door de uitschuifbare etages is vullen 

en schoonmaken een fluitje van een cent. Dagverse 

producten verkopen via een vendingautomaat? Easy!

FAS Easy 
Trommelautomaat

Voor een uitstekend draaiende 
verkoop.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

www.jaski-automaten.nl

LED verlichting Alle betaalsystemen 
mogelijk

FIFO uitgifte



Unieke kenmerken
• Per etage kan gekozen worden voor first in first out, of shopper (door op de grote 

knop te drukken draaien alle shopetages rond en blijven de FIFO-etages stilstaan).
• Prijzen instelbaar per etage, sectie of product.
• Optimale verlichte presentatie.
• De tussenschotten van de trommels zijn flexibel in te stellen.
• De laden zijn gemakkelijk te verwijderen en schoon te maken.
• Temperatuurcontrolesysteem: verkoop wordt geblokkeerd zodra de temperatuur 

boven de 7°C uitkomt.
• Delen zijn te reserveren voor bijv. de nachtploeg, eventueel tegen een 

gereduceerde prijs.
• Modulaire deur: eventuele schade is snel te herstellen.
• Deurtjes gaan automatisch open, waardoor een product er met één hand 

uitgenomen kan worden.
• Uitverkochte vakken zijn niet meer te openen.

Overige kenmerken
• De prijzen worden digitaal 

weergegeven en zijn eenvoudig 
te veranderen.

• Hoge bedrijfszekerheid door 
moderne elektronica.

• Vandalismebestendig door 
robuuste behuizing.

• Beschikt over een geforceerde, 
milieuvriendelijke koeling en 
isolatie.

• Automatisch ontdooien.
• Geschikt voor alle 

betaalsystemen, inclusief NFC 
(contactloos betalen).

• Diverse energiespaarstanden.
• Branding op aanvraag.
• Afsluitbare geldbak.

Capaciteit

8 selecties à 4 - 24  producten Min. - max.breedte 
per vak Vakmogelijkheden (indicatie)

4 vakken 120 - 415 Doosje eieren (10 stuks), grote maaltijdsalade, 
fruitbakje 500 gram

6 vakken 92 - 285 Fruitbakje 250 gram, sandwich driehoek

8 vakken 65 - 217 Doosje eieren (6 stuks), kleine maaltijdsalade, 
blok kaas

12 vakken 38 - 145 Noodles, panini, puntbroodje, petfles

16 vakken 25 - 105 Sleek can, fat can, bapao

24 vakken 13 - 70 Chocoladereep

Hoogte van de vakken: 110 mm

Specificaties
Hoogte 183 cm

Breedte 91 cm

Diepte 79 cm

Gewicht ca. 315 kg

Koeling CO2 (millieuvriendelijk)

Aansluiting 230 V. / 50 Hz.

Aansluit-
waarde 700 W.
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