Crane MS Shopper
versautomaat
En uw gekoelde verkoop

M432

draait uitstekend.

Dagverse producten zijn belangrijk voor onze dagelijkse
consumptiebehoefte. Door een perfecte productpresentatie te
combineren met een grotere capaciteit wordt het rendement
verhoogd. Doordat de trommel zowel linksom als rechtsom kan
draaien, heeft deze automaat een extra hoge verkoopsnelheid,
waardoor de wachtrijen korter worden.
De Shopper heeft ruimte voor meer dan 200 producten,
afhankelijk van de grootte van het product. De automaat
is geschikt voor onder andere fruit, zuivel, gebak, belegde
broodjes en maaltijden of salades. De prijs van ieder artikel
wordt digitaal weergegeven en is gemakkelijk instelbaar.
Bovendien bestaat de mogelijkheid om op vooraf bepaalde
tijden een kortingspercentage te geven. Voor bijvoorbeeld de
nachtploeg kunnen vooraf vakken worden gereserveerd.
Indien de koeltemperatuur boven de 7˚ C komt, wordt de
verkoop automatisch geblokkeerd.
Versheid is dus een garantie bij de Shopper versautomaat,
evenals gemak: want vanuit de geïntegreerde koelruimte is het
bijvullen snel gedaan. De Shopper zorgt ervoor dat uw verkoop
van gekoelde producten uitstekend draait.

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

Jaski automaten…

automaten voor food en non-food

Capaciteit

Unieke kenmerken

Overige kenmerken

■ O
 ptimale verlichte presentatie:
de meest gevulde kant is zichtbaar.
■ De trommel draait zowel linksom als rechtsom,
waardoor grotere verkoopsnelheid.
■ Gekoelde extra voorraadruimte in de automaat,
maakt bijvullen eenvoudig.
■ De tussenschotten van de trommels zijn flexibel in te stellen,
waardoor ook rechthoekige producten ingeruimd kunnen worden.
De capaciteit kan hierdoor met ca. 23% worden vergroot.
De maximale borddiameter is ca. 22 cm.
■ Temperatuurcontrole systeem:
verkoop wordt geblokkeerd zodra de
temperatuur boven de 7°C uitkomt.
■ Vakken 'lekdicht', eenvoudig schoon te maken en gemakkelijk
zonder gereedschap aan te passen.
■ Delen zijn te reserveren voor bijv. de nachtploeg,
eventueel tegen een gereduceerde prijs.
■ Modulaire deur: eventuele schade is snel te herstellen.
■ Extra hoge schapruimte van 13 cm, zodat ook hogere
producten, zoals blikjes, rechtop kunnen staan.
■ Deurtjes gaan automatisch open, waardoor een product
er met één hand uitgenomen kan worden.

■ P
 rijzen instelbaar per etage, sectie of product.
■ De prijzen worden digitaal weergegeven en zijn
eenvoudig te veranderen.
■ Uitverkochte vakken zijn niet meer te openen.
■ Hoge bedrijfszekerheid door moderne elektronica.
■ Vandalisme bestendig door robuuste behuizing.
■ Beschikt over een geforceerde, milieuvriendelijke
koeling en isolatie.
■ Automatisch ontdooien.
■ Geschikt voor alle betaalsystemen.
■ Energiespaarstand.

9 selecties à 5 - 25 producten

Vakmogelijkheden (indicatie)

5 vakken

maximale afmeting product 22 cm doorsnede, bijv. maaltijden

10 vakken

maximale afmeting product 11 cm doorsnede

15 vakken

maximale afmeting product 9,5 cm taartpunt, geschikt voor o.a. fruit, blikjes en bekers

20 vakken

voor o.a. repen, rollen, en andere kleine verpakkingen

25 vakken

zeer kleine producten

Maximale hoogte produkt: 127 mm.

Specificaties

Afmetingen

hoogte

183 cm

breedte

97 cm

diepte

79 cm

Gewicht

ca. 325 kg.

Koeling

CFK-vrij (milieuvriendelijk)
230 V. / 50 Hz.

Aansluiting

870 W.

Aansluitwaarde

Opties

Kleur en uitstraling naar keuze
Speciale beveiligingen
Magnetronkast
Afsluitbare geldbak
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