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1a Fastcorp 
Divi robot 
vriesautomaat
De vrieskoude verkoper die ijs, 
maaltijden en andere diepvries
producten razendsnel verkoopt.
Met de Fastcorp Divi robot vriesautomaat heeft u de 

beste techniek in handen om probleemloos en snel ijs, 

maaltijden, snacks en andere diepvriesproducten 24 uur 

per dag te verkopen.

Deze unieke automaat werkt met een standaard 

diepvrieskist waaruit een vacuümrobot de gevraagde 

producten selecteert. De 'slurf' zuigt het product vast, 

brengt het naar de uitgifteklep en vervolgens wordt het 

deksel van de diepvrieskist gesloten. Heel simpel en 

daardoor heel betrouwbaar. De degelijke constructie van 

de automaat zorgt ervoor dat deze ook bij ruw gebruik 

blijft functioneren.

De Fastcorp robot vriesautomaat is snel en gemakkelijk 

te vullen en werkt volgens het first-in first-out systeem. De 

automaat heeft een milieuvriendelijke koeling, isolatie en 

is zuinig met energie, doordat er gebruik gemaakt wordt 

van een 'normale' diepvrieskist. Niet zo verwonderlijk dus 

dat iedereen warm loopt voor deze ijskoude verkoper: de 

Fastcorp Divi robot vries automaat.

LED verlichting

Alle betaalsystemen 
mogelijk
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Unieke kenmerken
•  Maximale betrouwbaarheid en minimaal onderhoud door

een uniek uitgifte- en controlesysteem.
• Geen bewegende delen in de vriezer.
• Temperatuurbeveiliging, boven de -15°C blokkering verkoop.
• Minimaal energieverlies door bovenlading.
• Impulsverhogend, de zichtbare werking genereert extra aantrekkingskracht.
• Verkoopt naast ijs en snacks ook maaltijden.
• Nauwelijks productverlies, diepvries producten zijn lang houdbaar.

Overige kenmerken
  •  12 selecties, elk met eigen prijs.
•  De Fastcorp Divi kan producten

met verschillende vormen en
maten verkopen.

•  Werkt volgens het first-in first-
out systeem.

•  Milieuvriendelijke koeling en
isolatie.

•       Robuuste behuizing met zeer 
harde poedercoating.

•    Bij stroomuitval blijven de
producten 12 - 20 uur op de
juiste temperatuur.

Capaciteit

Opties

Specificaties

Fastcorp Divi robot vriesautomaat

Afhankelijk van de productafmetingen

Voorbeeld: bij productafmetingen

(lxbxh) 20 x 8 x 3cm. 

12 selecties a gemiddeld 20 producten per selectie

Inhoud vriezer ca. 190 L. netto

Branding op aanvraag

Tijdschakelklok

Afsluitbare geldbak

Bankbiljetlezer

Afmetingen hoogte 183 cm

breedte 104 cm

diepte 94 cm

Gewicht 272 kg.

Aansluiting 230 V. / 50 Hz.

Aansluitwaarde 1,13 kW.


