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Mått

Vikt

Kapacitet

HxBxD:
1830 x 850 x 900 mm

348 kg

10 karuseller
180 fack

FM 7000 är en varuautomat med flera funktioner. Trots sitt kompakta format har den stor kapacitet med plats för 10 karuseller som standard.
Varje karusell är som standard indelad i 18 fack men indelningen kan vara från 6 till 36 fack. Varje karusell är 700mm i diameter och facken
rymmer en tallrik med en diameter på 230mm. FM 7000 kan hålla en temperatur på ner till +3ºC. Kylanläggningen är en kompakt enhet
som kan dras ut och in på skenor och automaten är utrustad med den senaste elektroniken. FM 7000 ingår i Wittenborgs 7000-serie och
den upplysta utbytbara bilden är standard. Det här är kännetecken som gör FM 7000 till en unik varuautomat som lever upp till alla krav på
korrekt och hygienisk förvaring och servering av livsmedel.

Automatiska skyddsluckor och 10
direktvalknappar

Karusell
Fristående karuseller
Karuselldiameter
Sektionsdjup

FIFO/Shopper
700 mm
280 mm

PÅFYLLNING

Elektronisk prisdisplay

Rund tallrik – diameter
Baguette – längd

230 mm
260-270 mm

Kontroll av fyllda fack och kontroll
av bäst före-datum

Attraktiv varupresentation
Skandinavisk design med upplyst
utbytbar bild
Temperatur - Kylanläggning på skenor - Standardtemperatur: +3ºC -

Betalsystem
Isolerat utrymme för betalsystemet. Dit är det separat åtkomst
vilket förhindrar att kyla försvinner. Automaten kan användas
med myntmekanism, sedelavläsare och cashless-system
samtidigt.

Tillbehör
RS232-anslutning
RS232-infrarödkit
Extra skiljevägg

Temperaturkontroll blockerar automaten så att inte säkerhetstemperaturen överskrids
- Kalluften blåses ut från automatens mittpelare. Det garanterar en jämn temperatur
i varje sektion - Dubbel temperatur: Kylfördelningen kan justeras och möjliggör att
temperaturen skiktas
Temperaturen i FM 7000 kan ställas in enligt nedan:

12°

10°

Olika bilder

8°
3°
3°
3°
3°
3°

LIVSMEDEL

3°

LIVSMEDEL

12°

SNACKS

12°

Mellan de här två konfigurationerna kan maskinens temperatur ställas in så att
den anpassas efter kraven på platsen.
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Separat åtkomst till betalenheten
förhindrar att kylan försvinner

