
Jaski automaten… automaten voor food en non-food

Jaski introduceert met de Genesis een automaat die voorziet 
in de behoefte van een kleine, duurzame en complete 
warme drankenvoorziening. Een automaat die een volledig 
assortiment van instant- en freshbrewproducten biedt. De 
Genesis is de veelzijdige warme dranken oplossing. De automaat 
heeft een grote ingrediënten- en bekercapaciteit. De hele dag 
door zorgt de automaat voor de heerlijkste warmedranken. 

Het model voor enkel- en dubbelfreshbrew beschikt over een 
compacte papierloze brewer. Via een zetmechanisme bereidt 
deze of alleen koffi e of zowel koffi e als thee, maar 
wel gescheiden!

De Genesis is voorzien van een gemotoriseerde uitgiftekop, 
zodat er twee verschillende posities zijn; één voor warme-
dranken en één voor het water, ter voorkoming van vervuiling. 
Daarnaast levert de automatische melk- en suikerdosering 
nog eens een aanzienlijkekostenbesparing op en is milieu-
vriendelijker.

De Genesis beschikt over een groot presentatievlak voor 
uw eigen huisstijl.

Alles over Jaski Groen label:
www.groene-automaten.nl

Crane MS Genesis
Warmedranken volautomaat tafelmodel

 De veelzijdige en complete 

warmedrankenautomaat.

Innovatief, fl exibel en duurzaam.
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Jaski automaten… automaten voor food en non-food

Uw dealer:

Crane MS Genesis Warmedranken volautomaat tafelmodel

Unieke kenmerken
■  Compacte volautomaat met automatische melk- en suikerdosering.
■   Automatische bekeruitgifte met SureVend 

technologie (uitgifte controle systeem).
■   Instant, enkel freshbrew, dubbel freshbrew 

(verse koffi e + verse thee).
■  Twee uitschenkposities, warmedranken en heet water, 

ter voorkoming van vervuiling.
■ Uniek en eenvoudig te onderhouden freshbrewunit (papierloos).
■  Flexibele indeling (5-7 containers).
■  Uitstraling eenvoudig te wijzigen.
■  Energie spaarstand.

Overige kenmerken
■  Verkoopstatistiek.
■   Advies leveren met Brita waterfi lter; 

voor een minimum aan onderhoud.
■  Nauwkeurige sterkteafstelling voor alle producten.
■   Gescheiden mengbekers.
■  Ieder product zijn eigen prijs.
■  Geschikt voor alle betaalsystemen.
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Instant
Enkel 

Freshbrew
Dubbel 

Freshbrew

Aantal containers 7 5 6

Verse koffi e (gemalen koffi e) - • •

Instant koffi e • - -

Verse thee - - •

Instant thee • (•) -

Cacao • • •

Cappuccino • • •

Espresso • • •

Dubbele espresso • • •

Chocolademelk • • •

Wiener Melange • • •

Mocca • • •

Café au Lait • • •

Soep (•) (•) -

Heet water • • •

Extra melk / suiker • • •

Aantal bekers 230 230 230

(•) = optioneel
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Instant
Enkel 

Freshbrew
Dubbel 

Freshbrew

Verse koffi e - 1,8 kg. 1,8 kg.

Instant koffi e 0,7 kg. - -

Verse thee - - 0,7 kg.

Instant thee 0,36 kg. -

Cacao 2,3 kg. 2,3 kg. 2,3 kg.

Melkpoeder 1,4 kg. 1,4 kg. 1,4 kg.

Topping 1,4 kg. 1,4 kg. 1,4 kg.

Suiker 2,8 kg. 2,8 kg. 2,8 kg.
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Afmetingen hoogte 76 cm met onderkast 166 cm.

breedte 55 cm

diepte 60 cm

Gewicht 70 kg.

Aansluiting 230 V. / 50 Hz.

Aansluitwaarde 2,5 kW.

Wateraansluiting 3/4'' x 1/2'' slang 1-8 bar

Onderkast

Kleur en uitstraling

Kannenfunctie (max. 24 cm)
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