
Näyttävä myyntiautomaatti Alaska on täydellinen laite 
myymään mitä erilaisimpia tuotteita. Tuotteet tulevat 
85cm korkeudelle maasta, jolloin ne on helppo poimia 
kumartumatta.

Alaska on myyntiautomaatti jäädytetyille elintarvikkeille. Magexin 
patentoitu kuljetinjärjestelmä mahdollistaa erilaisten tuotteiden myynnin 
ilman spiraaleja. Automaatissa voi myydä: jäätelöä, valmisruokia, marjoja, 
lihaa ja monia muita jäädytettyjä tuotteita. Alaskan voi sijoittaa ostoskes-
kuksiin, kauppoihin, toimistoihin sekä katettuihin tilamyymälöihin. 

Automaatti säilyttää -25°C lämpötilan, jopa kesäkuumilla, eristetyn 
rakenteensa ja lämmön virtaukseneston ansiosta. Kosketusnäytölle saa 
tuotetietojen lisäksi näkyviin tuotekuvat, tuoteselosteet sekä videot. 
Käyttäjäystävällinen ohjelma toimii usealla kielellä.

Mahdollisuus käyttää noutoautomaattina.

REAALIAIKAISTA DATAA.

Magex pilvipalvelu tarjoaa reaaliaikaista tietoa sekä tuoreet päivitykset. Voit seurata laitettasi esim 
tabletilla, puhelimella tai tietokoneella. Palvelu mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon jokaisesta myynti-
tapahtumasta, varaston tilasta, vaihtokolikkojen ja seteleiden määrästä sekä useista muista toimin-
noista. Ja mikä tärkeintä se valvoo koneen lämpötilaa.
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Alaskan voi sjoittaa ostoskeskuksiin, kauppoihin, toimistoihin
tai katettuihin tilamyymälöihin.

Paino    330 kg (6 hyllyllä)
Hyllyjen enimmäismäärä 8
Myyntirivejä / hylly  9
Valaistus   High luminosity LED (25 W)
Jännite   240V/50Hz | 110V/60Hz
Sisälämpötila  -25°C
Energian kulutus  900 W
(kylmälaite päällä)

MAGEX KULJETINJÄRJESTELMÄ

Magex:n patentoidun kuljetusjärjestelmän maksimaalinen muunneltavuus 
mahdollistaa erilaisten tuotteiden myynnin. Uniikki kuljetinjärjestelmä 
voidaan helposti ja nopeasti muokata tuotteen koon mukaan soveltumaan
erikokoisille tuotteille. Kullakin myyntirivillä on myös muokattavat 
väliseinät erottelemassa samalla rivillä olevat tuotteet toisistaan.
Laiteessa on myös itsediagnosointijärjestelmä, joka tarkastaa myyntirivin 
tilan ennen maksun suorittamista.

TUOTTEEN TOIMITUS

Alaska myyntiautomaatin noutoluukku on ohjauspaneelin puolella, hissi 
noutaa tuotteen hyllyltä ja toimittaa sen sivuttaisliikkeellä noutoalueelle.
Noutoluukun ovessa alkaa valo vilkkua, kun asiakas voi ottaa tuotteen. 
Tuotteen noutoluukku on 85cm korkeudella maasta, jonka ansiosta, myös
liikuntarajoitteisten on helppo käyttää laitetta. Terminen virtauksenestin 
erottaa kylmävaraston ohjauspaneelista, jossa sijaitsevat maksupääte ja
tuotteen noutoluukku.

TEKNISET TIEDOT

• Suojattu tuotteen noutoluukku
• Särkymätön lasiovi
• Erikseen avattava ohjauspaneeli
• 10” HD kosketusnäyttö
• Teollisuustietokone dual-core ytimellä.
• Järjestelmä on asennettu SSD 32Gb levylle.
• LED valaistus
• Hyllyjen modulaarinen kokoonpano korkeuden,
   syvyyden ja tuotteiden lukumäärän mukaan.
• Eristetyt ohjauspaneelin lukot
• Itsediagnosointijärjestelmä
• Sähköinen multi-control ohjaus
• Tietojen hallinta ja tuotteiden tilastointi järjestelmä.
• Hissi kerää ja kuljettaa tuotteet
• Lämpötilan hallinta
• Teollisuuspyörät liikuttamista helpottamaan

Magex produces
with quality system

certified by

LISÄVARUSTEET

• Kortinlukija
• Setelinlukija
• Setelinlukija vaihtajalla.
• Kolikonlukija vaihtajalla.
• Kolikonlukija vaihtajalla, usealla kolikkosäiliöllä
• Iskunkestävä Lexan® suojus
• Hissi
• Kamera
• Kaiutin sarja
• Tuotteiden lisääminen viivakoodilla
• Graafinen muokattavuus
• RFID kanta-asiakas järjestelmä
• Kuittitulostin
• Teräksinen suojakatto (suojaa roiskevedeltä)
• Mahdollisuus toimia myös noutopisteenä 
   esim. nettiostoksille
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