
Jaski automaten… automaten voor food en non-food

De ruime en helder verlichte vitrine zorgt voor een verbeterde 
zichtbaarheid van de producten. Een innovatief toetsenbord 
met uitgebreide mogelijkheden en helder verlichte cijfertoet-
sen zorgt voor een optimaal gebruiksgemak in zowel lichte als 
donkere omgevingen. 

De automaat is geschikt voor de verkoop van alle type frisdrank-
verpakkingen zoals: petfl es, glas, blik, en tetrapak. Door middel 
van lades is de automaat gemakkelijk en snel bij te vullen 
volgens het FIFO-principe. De producten worden met een lift 
voorzichtig maar snel rechtop naar de uitgiftebak gebracht. 

De LED-verlichting zorgt voor een heldere presentatie. Door het 
speciaal ontwikkelde energiemanagement systeem  heeft de 
automaat een zeer laag energieverbruik. Het uitgifte-controle-
systeem zorgt ervoor dat de klant het juiste product ontvangt, 
indien van toepassing zijn geld terugkrijgt of een andere keuze 
kan maken indien een product onverhoopt niet wordt geleverd. 

Vendo 
Global-Drinks 
Design
Beproefde techniek in een

design uitstraling! 
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Wilt u meer informatie?
Kijk op www.jaski-automaten.nl
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Vendo Global-drinks Design

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

Unieke kenmerken
■ Geschikt voor fl essen (pet en glas) en tetrapak.
■ Uitgifte-controlesysteem (de klant is nooit zijn geld kwijt).
■  Gepatenteerde snelle en schokvrije 

productuitgifte in minder dan 8 seconde.
■ Makkelijk te onderhouden door uitneembare productvakken.
■ Grote glasplaat voor optimale product presentatie.
■ Standaard milieuvriendelijke LED-verlichting.
■ Energie spaarstand, energielabel A++.

Overige kenmerken
■ Geschikt voor alle betaalsystemen
 inclusief  NFC (contactloos betalen).
■  First-in-fi rst-out principe.
■ Per selectie 5-7 producten.
■  Anti-diefstal constructie van de productafgifte en het geldsysteem.
■  Looptekst voor reclamedoeleinden en bedieningsinstructie
■  Uitgerust met milieuvriendelijke componenten.
■  Tweevoudige geïsoleerde ruit
■  Zeer gebruiksvriendelijk
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GD Design 6 GD Design 9

Maximaal aantal selecties per lade 6 9

Aantal lades Standaard 5/ max. 7 Standaard 5/ max. 7

Aantal selecties Standaard 30/ max. 42 Standaard 45/ max. 63

Maximaal capaciteit (0,33L Blik) 336 504

Maximaal capaciteit (0,5L Petfl es) 240 360
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Afmetingen hoogte 183 cm 183 cm

breedte 94 cm 122 cm

diepte 84,5 cm 84,5 cm

Gewicht 275 kg 340 kg

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

Aansluitwaarde 800 W. 800 W.

Koeling CFK-vrij CFK-vrij

Energielabel A A++
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Kleur naar keuze (standaard zwart)

Speciale beveiligingen (bevestigingskit)

Branding op aanvraag

6e lade

NFC terminal voor contactloos betalen

Afsluitbare geldbak

Bankbiljetlezer


