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      Met de verkoopautomaat V90 / V90 Cool heeft u 

de automaat van de toekomst in uw bezit. Deze 

automaat heeft 8 etages, 16 selecties en kan 60 

tot 90 producten bevatten. Dit alles in een nieuw 

en modern design.  

 Dankzij de ingebouwde transportbanden is er een 

zeer rustige uitvoer van de producten voorzien, 

die er voor zorgen dat het aangekochte product 

niet beschadigd zal worden. De producten 

worden, middels een rolband die wordt 

aangedreven, op de lift getrokken. De lift brengt 

de producten vervolgens naar de uitgiftepositie. 

AUTOMAAT VAN DE TOEKOMST 

 De V90 / V90 Cool is uitgerust met een eenvoudig 

hanteerbaar touch screen, waardoor het aankopen 

van een product kinderspel lijkt. 

De verkoopautomaat bevat ook een 

programmeerbare screensaver, hierdoor heeft u de 

mogelijkheid om uw automaat te personaliseren 

door bijvoorbeeld het bedrijfslogo als 

schermbeveiliging te gebruiken. 



 

 

  
AUTOMAAT VAN DE TOEKOMST 

 De verkoopautomaat V90 Cool is ook uitgerust 

met een digitale temperatuuraanduiding met 

temperatuurbewaking. Hierbij kan ook de 

temperatuurhistoriek geraadpleegd worden. 

  

 Geldinvoer en geldteruggave met veiligheid. 

 Door eenvoudig het muntstuk in de gleuf te 

plaatsen en vervolgens deze gleuf omhoog te 

schuiven, kan men het gewenste bedrag 

invoeren.  

 Het antidiefstal schuthok zorgt ervoor 

dat de automaat  niet alleen beschermd 

is tegen diefstal, maar tegelijk ook tegen 

regen, zon, wind,… 

      Standaard heeft dit schuthok een grijze 

kleur en vaak laten de klanten een  

sticker ontwerpen waarop dan hun logo 

en hun gegevens staan. Deze wordt dan 

op de zijkant van het schuthok gekleefd. 

  

 



 

 AUTOMAAT VAN DE TOEKOMST 

 AANVULLEN VIA ACHTERDEUR (optioneel) 

 Bij deze verkoopautomaat heeft de klant 

de mogelijkheid om zijn producten via de 

achterdeur aan te vullen. Dit is zeer handig 

wanneer de automaat ingebouwd staat in 

de gevel van de winkel. 

 GSM MODULE (optioneel) 

Het is mogelijk de automaat uit te rusten 

met een GSM module. De automaat zal dan 

automatisch een bericht sturen naar de 

GSM van de klant, bij bepaalde storingen 

die eventueel kunnen optreden of als het 

toestel is uitverkocht. Hierdoor blijft de 

klant constant op de hoogte wat betreft de 

status van de automaat en kan hij weer snel 

bijgevuld worden. 

 UW VERDELER: Automaten Food Service Europa 
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