LINIA VENDING

STANDARDOWE OKLEINY BOCZNE

Kompaktowa maszyna vendingowa umożliwiająca klientom cieszyć
się naturalnym, schłodzonym, świeżo wyciśniętym sokiem w każdej
chwili.
Polecana dla supermarketów i innych punktów centrów handlowych,
szpitali, hoteli, uczelni, lotnisk, centrów sportu, a także dla małych i
średnich przedsiębiorstw.
Wyciskarka Z14 (rys. 03) zamontowana na szynach dla łatwej i
szybkiej obsługi.
Kompaktowy i łatwy w demontażu system chłodzący (rys. 02)
ułatwia wymianę lub naprawę.
Proces wyciskania soku może być obserwowany przez podświetlane
diodami LED okno (rys. 01)
.
Komora odbierania soku z automatycznym blokowaniem po usunięciu szklanej osłony.
Wyświetlacz informujący o stanie urządzenia (rys. 05):
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Elektroniczny system kontroli temperatury. Sterownik chłodziarki
utrzymuje niską temperaturę we wnętrzu urządzenia (także w zbiorniku na odpadki), zapobiegając gromadzeniu się owadów.
Automatyczny program samoczyszczenia, ustawiany po odpowiedniej ilości wyciśniętych soków lub po zadanym czasie. Wodę można
podłączyć bezpośrednio z dostępnego źródła wody pitnej.
Łatwy do czyszczenia. Części całkowicie zdejmowalne.
Programowalny zamek rielda.
Tylne odbojniki zapewniają prawidłową wentylację jednostki
chłodzącej.
Podświetlany panel przedni (diody LED).
Osobne systemy płatności oraz programowania, zamontowane w
wodoszczelnych komorach.
Odpowiedni dla ludzi na wózkach inwalidzkich.

Karta Charakterystyki

soków
sekund
Średnica
Opcjonalnie

Duże owoce

Średnica

Atystatyczne polistyrenowe kubki
Średnica kubków i pojemność
70-71 mm 150ml i 220ml

Wysokość x Szerokość x Głębokość

Okleiny w standardzie
Możliwość idywidualnego oklejenia, po wcześniejszym dostarczeniu do Zummo i akceptacji projektu.
Główny bezpiecznik. Zabezpieczenie termiczne silnika sokomatu.
Czujnik wykrywający nieprawidłowe położenie owoców w podajniku.
Czujnik drzwi zaczymujący pracę sokokomatu w trakcie otwarcia.

Opcjonalnie: Wrzutnik monet - Slot banknotowy - Płatność bezgotówkowa - Modem - Telemetria

OKLEINY BOCZNE NA ŻYCZENIE

Maszyna vendingowa umożliwiająca klientom cieszyć się naturalnym,
schłodzonym, świeżo wyciśniętym sokiem w każdej chwili. Jeśli
szukacie Państwo możliwości oferowania usługi dużej liczbie klientów
przy jednoczesnej łatwej obsłudze urządzenia, tej maszyny potrzebujecie.
Polecana dla supermarketów i innych dużych centrów handlowych,
szpitali, hoteli, uczelni, lotnisk, centrów sportu, a także dla dużych
przedsiębiorstw, fabryk.
Wyciskarka Z06 (rys. 02).
Podświetlane okno(rys. 01). Umożliwia klientowi oglądanie całego
procesu od momentu zamówienia soku.
Komora odbierania soku.
Wyświetlacz informujący o stanie urządzenia (rys. 03):
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Elektroniczny system kontroli temperatury (rys. 04). Sterownik
chłodziarki utrzymuje niską temperaturę we wnętrzu urządzenia (także
w zbiorniku na odpadki), zapobiegając gromadzeniu się owadów.
Automatyczny program samoczyszczenia, ustawiany po odpowiedniej ilości wyciśniętych soków lub po zadanym czasie. Wodę można
podłączyć bezpośrednio z dostępnego źródła wody pitnej.
Łatwy do czyszczenia. Części całkowicie zdejmowalne.
Systemy płatności oraz programowania, zamontowane w
wodoszczelnych komorach.

Karta Charakterystyki

Średnica
Opcjonalnie

Duże owoce

Średnica

Atystatyczne polistyrenowe kubki
Średnica kubków i pojemność
70-71 mm 150ml i 220ml

Wysokość x Szerokość x Głębokość
Okleiny frontowe w standardzie / boczne w opcji
Możliwość idywidualnego oklejenia, po wcześniejszym dostarczeniu do Zummo i akceptacji projektu.
Główny bezpiecznik. Zabezpieczenie termiczne silnika sokomatu.
Czujnik wykrywający nieprawidłowe położenie owoców w podajniku.
Czujnik drzwi zaczymujący pracę sokokomatu w trakcie otwarcia.

Opcjonalnie: Wrzutnik monet - Slot banknotowy - Telemetria

System oznaczeń
Napięcie

Czynnik chłodzący

Max. natężenie prądu

Waga czynnika

Waga

Ciśnienie wody myjącej

Pojemność zasobnika

Wymiary

Wydajność

Ściany oklein

Czas produkcji

Zabezpieczenie

Średnica owoców

Podłączenie urządzeń

Kubki

Proszę sprawdzić cenę

Wielkość kubków
Dostępne na życzenie

We wszystkich naszych automatach
Programator i cyfrowy wyświetlacz
Widoczny system wyciskania
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