
Jaski automaten… automaten voor food en non-food

Op een zeer beperkt oppervlak realiseert de compacte Mini 
Vendor van Jaski een aanzienlijke (ge controleer de) verkoop 
van gekoelde blikjes frisdrank. 

Dit maakt de automaat bij uitstek geschikt voo  r gebruik in 
kleine en middelgrote organisaties. Door de fl exibele indeel-
baarheid van de Mini Vendor krijgt de meest verkochte frisdrank 
de grootste voorraadruimte, waardoor de verkoopcapaciteit 
optimaal benut wordt. Solide constructie en beproefde techniek 
staan garant voor probleemloos functioneren. De speciale 
'serpentine' schachten van deze automaat resulteren in 
een geruisarme werking. Deze kleine automaat laat zich
gemakkelijk bedienen en is geschikt voor alle betaalsystemen 
inclusief contactloos betalen door middel van NFC. 
De automaat heeft vijf selecties met een totale capaciteit van 
vijfenzeventig tot bijna honderd blikjes. Frisdranken die perfect 
gekoeld worden.

De Mini Vendor van Jaski die volgens het fi rst-in fi rst-out 
verkoopprincipe werkt, heeft naast alle gepresenteerde goede 
eigenschappen ook de volgende prettige bijkomstigheden: is 
zuinig met energie, heeft een uitstekende koeling  (CFK-vrij) en 
is voorzien van milieuvriendelijke isolatie. En voor wie oog voor 
detail heeft, is de verzorgde afwerking kenmerkend.

Vendo Mini Vendor
De kleine frisdrankenautomaat

met de grote mogelijkheden.
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Wilt u meer informatie?
Kijk op www.jaski-automaten.nl



Vendo Mini Vendor

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

Unieke kenmerken
■  Geschikt voor blikjes van 0,25 l. en 0,33 l.
■   Space to sales: het meest verkochte product 

krijgt de grootste voorraadruimte.
■  Neemt weinig ruimte in.
■  Robuust gebouwd.
■  Automaat is standaard voorzien van een

verlichte voorplaat.

Overige kenmerken
■    5 selecties met verschillende capaciteit.
■  Verkoopstatistiek.
■   Geruisarme verkoop door serpentine schachten.
■  Iedere selectie haar eigen prijs.
■   First-in fi rst-out verkoopsysteem.
■   Stevige behuizing met zeer sterke poedercoating.
■  Milieuvriendelijke koeling en isolatie.
■  Geschikt voor alle betaalsystemen inclusief NFC

(contactloos betalen).
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0,33 cl 25 11 14 11 14 75

0,25 cl 32 14 18 14 18 96
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MV 75 ST
Onderzetkast, 

inclusief automaat

Afmetingen hoogte 100 cm. 169 cm.

breedte 55 cm. 55 cm.

diepte 54 cm. 61 cm.

Gewicht 76 kg. zonder onderkast, (incl. 105 kg.)

Aansluiting 230 V. / 50 Hz.

Werkspanning 24 V. zekerheidsspanning

Aansluitwaarde 300 W.

Koeling CFK-vrij
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Kleur en uitstraling
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