VENDING
TWÓJ BIZNES NA SOK

Świeżo wyciskany sok orzeźwiający i naturalny o
każdej porze dnia i w każdym miejscu.
Zumex Vending jest wysokiej jakości
automatem oferującym idealne rozwiązanie w
lokalizacjach takich jak: lotniska, dworce
kolejowe, klubów fitness, szkół oraz lokale
biurowe.

ZALETY PRODUKTU
Eleganckie wzornictwo atrakcyjne dla konsumenta
Podświetlany przedni panel
Dostępne z 1 lub 2 oknami; Pierwsze okno umożliwia
użytkownikowi podgląd owoców. Drugie
przedstawia proces wyciskania.
System wyciskający zainstalowane na szynach.
Obsługa czyszczenia i konserwacji jest łatwiejsza.
Wyposażony w ASP systemem antybakteryjnym.
Pełny system chłodzenia: kosz, system wyciskania,
podajnik kubków oraz kosz na odpady
2 tryby programowania serwisu: programowanie
ilości pomaranczy oraz poziomu soku
ilość pomaranczy: programowanie ilości soku
wyciśniętego z zaprogramowanej ilości
pomarańczy podczas jednego procesu
ilość soku w kubku: inteligentny system
programowania ilości soku w kubku
podczas jednego procesu. Regulowany
poziom pomiędzy 170 do 190 ml

*All information on hand

TECHNICAL CHARACTERISTICS
ILOŚĆ WYDAWANIA
CZAS WYDAWANIA
POZIOM SOKU
TEMPERATURA SOKU
ROZMIAR (WxDxH)
WAGA NETTO
POJEMNOŚĆ
PODAJNIKA

110 - 120 juices
20-50 sec.
Adjustable 170 or 190 ml
Adjustable 7-16ºC
95 x 79 x 183 cm ı 3713/32’’ x 317/64’’ x 723/64”
260 kg ı 573 lb

MOC

1450 W ı 1.94 HP
220 V ı 60 Hz / 230 V ı 50 Hz
R134 gas (Does not damage the Ozone layer)

NAPIĘCIE
CHŁODZENIE

50 kg ı 110 lb

Najnowsza generacja CPU:
Przygotowany do instalacji systemów
płatniczych (MDB monety i system
bezgotówkowy). System instalacji "Plug &
PLay*.
Pilot zdalnego sterowania: z opcjonalnym
zestawem komunikacyjnym operator może
wysłać SMS, aby sprawdzić stan urządzenia;
(Temperatura, numery diagnostyczne,utarg
System samoczyszczący*:
poprzez czas: w ten sposób urządzenie jest
zawsze gotowe od początku aż do końca
dnia (po prostu ustaw czas aktywacji
czyszczenia).
poprzez ilość soków: aby utrzymać
urządzenie w czystości podczas wydawania
dużej ilości soków, niezależnie od czasu,
można zaprogramować samooczyszczenie
po określonej liczby usług.
Ręczny system czyszczenia *: Pozwala na ręczne
doczyszczenie maszyny podczas wizyty operatora
w trudno dostępnych miejscach. Urządzenie
posiada elastyczny wąż oraz dyszę natryskową, tak
aby dotrzeć do brudniejszych obszarów.
*System czyszczenia jest samowystarczalny i nie
potrzebuje podłączenia wody. Składa się on z
dwóch zbiorników: dla czystej wody i dla ścieków.
Duża pojemność kosza na odpady z uchwytem i kołami.
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