GRAFICAS OPCIONAL*

ESPECIFICAÇÕES

Vue-30*

Vue-40*

Capacidade total de vasilhas com 7 prateleiras

378

504

Capacidade total de garrafas PET com 5 prateleiras

240

320

Número de seleções com 7 prateleiras

42

56

Número de seleções com 5 prateleiras

30

40

72” x 34” x 35”

72” x 41.5” x 35”

750 lbs.

800 lbs.

115v 60Hz

115v 60Hz

10

10

8oz./ 12 oz.can

9

9

250ml lata

11

11

16.9oz./ 20oz.Garrafa PET***

8-9

8-9

330ML Tetra Prisma

11

11

250ml Tetra Prisma

12

12

Modelo de número VUE

Dimensões – Altura x Largura x Comprimento
Peso de embarque

Coca-Cola International

Voltagem de Operação
Graduação de Amperagem
Capacidade por Frente

* Global Trademark Authorized by The Coca-Cola Company
** Dimensions and shipping weight will vary slightly due to manufacturing tolerances,
shipping boards and whether or not coinage is installed.
*** Product capacities will vary based on the diameter of the bottle.

Dasani

Indoor Use Only.
"Coca-Cola", "DASANI", "Sprite", "Vault", "Full Throttle" and "Fresca" are trademarks of The Coca-Cola Company. "Nestea" is a registered
trademark of Societe des Produits Nestea S.A. (Switzerland) used under license by Beverage Partners Worldwide (North America).

SandenVendo America, Inc.
10710 Sanden Drive, Dallas, Texas 75238
Toll Free 1-800-344-7216
Local 214-765-9066 Fax 214-765-0142
www.vendoco.com

1148988-15 ©SandenVendo America, Inc. 2008

U M A N O VA M A N E I R A D E O L H A R U M A M Á Q U I N A D E V E N D E R …
CONTROLADOR

CARACTERÍSTICAS E BENEFICIOS
SISTEMA DE BLOQUEIO
D E T E M P E R AT U R A

Controlador com função MDB compatível com
DEX/UCS.

Sistema com controle programável de
temperatura para venda de produtos
perecíveis.

As características do Gerenciador de Energia
incluem:
Relógio em tempo real
Controle de luz
Controle de refrigeração
LED de diagnóstico no quadro e componentes
para facilitar a correção de problemas.

FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) - Assegura rotação adequada de produtos
aos consumidores.

Unidade de Refrigeração Modular Tipo Cassete - Fácil de trocar, minimizando o
tempo de manutenção.

Flexibilidade - Receptor de garrafas, latas, caixas de papelão, um mistura ideal de
produtos, maximizando lucros.
Configuração de Prateleira (5 - 7) - Possibilita o aumento do número de produtos e

CARGA DE
P R AT E L E I R A S

rendimento do espaço.

Prateleira telescópica de carga disponível
como acessório opcional.

Entrega del Producto - Produto é servido sem ser “sacudido” evitando agitação e

Segurança - Depósito em metal, material anti-roubo e dobradiças internas ajudam a
baixar os índices de vandalismo.
conseqüente "derramamento” sobre os consumidores.

Acesso a menus de diagnósticos e programas
de testes.

VF EXPOSIÇÃO

MOEDEIRA

Exposição de VF de 2” x 20” para melhor
comunicação com o consumidor.

OPORTUNIDADES DE MARCAS
Múltiplas oportunidades de colocar MARCAS dentro e fora do equipamento.

Moedeira deslizante, facilitando o acesso e
manutenção.
Coletor Back-lite

CONSTRUÇÃO
Porta com espuma moldada, lâmina dupla e
painel de vidro temperado com argônio.

BANDEJAS

Construção modular empregada para facilitar a
manutenção – uso mínimo de prendedores.

Bandejas de produtos deslocáveis para frente,
facilitando o carregamento.
Os empurradores de produtos trancam no
fundo das bandejas para deixar as mãos
livres no carregamento tipo “primeiro a entrar,
primeiro a sair” e são automaticamente
ativados quando as bandejas são recuadas
para o seu lugar.

DEPÓSITO DE RETIRADA
Depósito motorizado e ILUMINADO para
conveniência do consumidor. No caso de obstrução
a auto-retirada é acionada no fechamento.

Gabinete inferior removível, para facilitar a instalação
em passagens estreitas.

Decalque para
Cobertura de
Mão Robótica

Todas as bandejas de produto são removíveis,
facilitando a limpeza.

SISTEMA DE RETIRADA

GABINETE INFERIOR

Gráfico da Capa
da Mão X

O sistema de entrega é retrátil permitindo
Mecanismo flexÌvel distribui a venda de
quaisquer vasilhames de bebidas com 5 ñ 7.6 com que os consumidores tenham uma visão
desobstruída de todos os produtos
cm de di‚ metro e 7.6 ñ 24 cm de altura.
disponíveis, não interferindo nos que estão
Mecanismo de entrega identifica cada
sendo recarregados.
vasilhame vendido e o coloca com segurança
** Nota: As fotos neste folheto mostram o
e pouca ou nenhuma agitação (patente
sistema de entrega no processo de venda e
pendente do mecanismo de entrega) no
não na posição de pronto para o uso. Há um
compartimento apropriado.
mecanismo flexível que dispensa calços ou
Controle total dos produtos em todo o ciclo
estojos para a venda de qualquer bebida
de venda, para evitar que derramem nas
empacotada com 2" - 3" de diâmetro e 3" prateleiras durante ou depois da venda.
9,5" de altura.
O sistema de retirada instalado na porta não
contem fios, interruptores, solenóides ou
motores no gabinete.
Os conceitos de "Tractor Feed" (Alimentação
Tratora) são empregados nos movimentos
X, Y, e Z.

A máquina pode ser configurada com 5, 6, ou
7 bandejas de produto

GRAFICOS P.O.S.

(at production or on location).

O gráfico é intercambiável
para comunicar promoções
e novos produtos

EMPURRADOR DE PRODUTO
UNIDADE DE
REFIGERACAO
A unidade de refrigeração, tipo cassete,
totalmente autônoma, simples de
retirar/substituir, operando silenciosamente.

Product
I.D. Cards

Um Identificador de marca permanece visível
quando a coluna está totalmente vendida.
Ao recarregar produtos, as colunas vazias são
facilmente identificadas.

