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TEHNOLOGIA PERFECTA

Prin intermediul ferestrei, utilizatorul
vede procesul de producere al sucului.
Exista o a doua fereastra , optional, 
pentru a vedea procesul de stoarcere.

Ecranul extern indica statutul 
stoarcerii sucului. Se poate
programa in 7 limbi. Se poate 
adapta si in alta limba, decat
cele 7 disponibile.

Usa frontala cu design 
atractiv. Este luminata
din spate. Se poate
personaliza, la cerere.

Portocalele sunt stoarse doar la cerere.
Sunt stoarse doar cateva portocale pentru
a umple paharul.( prin intermediul senzorului
sau a counterului de portocale).

Este cela mai revolutionar automat de tip Vending.

Cu ajutorul lui puteti sa va luati doza zilnica de sanatate
oriunde si oricand.

Clientul poate vedea intregul proces de stoarcere al
portocalelor, rezultand un suc rece, 100% natural.
Sucul este obtinut rapid, este proaspat si de calitate.

Aparatul este conceput pentru locatiile inchise, cu flux mare
de trecatori. Dispune de un sistem automat ce curatare, programabil.

Kitul de autonomie, inclus in Vending, pastreaza aparatul curat
oricand, chiar daca nu se poate conecta la o retea de apa.

Obtineti profitabilitate maxima. Trebuie doar sa respectati regulile de 
baza pentru mentenanta aparatului. va trebui sa alegeti protocale proaspete,
sa stabiliti un pret accesibil si totul va decurge de la sine.



CARACTERISITICI GENERALE

Este cela mai revolutionar automat de tip Vending.

Portocalele sunt stoarse doar la cerere.
Sunt stoarse doar cateva portocale pentru
a umple paharul.( prin intermediul senzorului
sau a counterului de portocale).

Kitul de autonomie, inclus in Vending, pastreaza 
aparatul curat oricand, chiar daca nu se poate 
conecta la o retea de apa.

Clientul poate vedea intregul proces de stoarcere al
portocalelor, rezultand un suc rece, 100% natural.
Sucul este obtinut rapid, este proaspat si de calitate.

Dimensiuni  :              183 x 95 x 79 cm
Greutate:                    260 kg
Voltaj/ Tensiune :       230 V / 50 Hz – 115 V / 60 Hz
Numar de sucuri :      110 - 120. sucuri
Timp servire  :           20 - 50 secunde 
Volum ml suc :         de la 120 pana la 190 ml
Temperatura suc :       reglabila 7 - 16 grade Celsius
Gaz de racire :          Gaz R134 (Nu distruge stratul de ozon)
Tehnologie ASP:                 Da

Capacitate:                   50 kg

Caracteristici Tehnice

DIMENSIUNI

Feeder avand capacitatea de aproximativ 50 kg 
( depinde de diametrul portocalelor). 
Controlat electronic, aprovizioneaza storcatorul 
cu portocalele necesare pentru producerea sucului.
Aproximativ : 100 sucucri x 200 ml

Dotat cu ultima generatie 8 CPU, 
pentru validator MDB de bancnote. 
kit GSM instalat. Programabil in 7 limbi.

Include sistemul de stoarcere Zumex si
sistemul de auto - curatare ZUMEX,
programabil in functie de un orar, sau 
in functie de numarul de sucuri servite.

Datorita sistemului de refigerare sistemul
de stoarcere, dispenserul de pahare, si
cosul de gunoi se afla intr-un mediu rece.
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