Onze
loketautomaten
U vindt ADM Automaten op veel plekken in Nederland en in het buitenland.
De drie modellen die we leveren – de Classic, Excellent en Excellent+ – zijn gemaakt
van hoogwaardig RVS. Het Excellent model is uitgevoerd met een display aan de
achterzijde, waarop u alle belangrijke informatie kunt zien. Denk bijvoorbeeld aan
de dagomzet, de totale verkoop en temperatuur. Deze gegevens kunt u bovendien
digitaal opslaan als managementinformatie. Het Excellent+ model beschikt over een
Verblijfstijd en Temperatuur Controle Systeem. We leveren onze automaten met elk
denkbaar betaalsysteem.
Uitneembare roestvrijstalen vakken
8 mm veiligheidsglas

Inbouw diverse betaalsystemen
Geheel gesloten kast

Al onze modellen G1/8 zijn ook leverbaar in een stekkerklaar verrijdbaar meubel

ADM automaten Haal eruit wat erin zit
Met de ADM automaten heeft u optimale c
 ontrole over de kwaliteit
van uw producten. Na 50 jaar ontwikkelen en innoveren we onze
automaten nog steeds. Zo blijven we bij de tijd en anticiperen we
voortdurend op de laatste o
 ntwikkelingen en wet- en r egelgeving.
Hierdoor voldoet u altijd aan de strengste h
 ygiëne-eisen. B
 ovendien
bespaart u met onze automaten op uw energieverbruik en heeft u
een automaat die zeer p
 raktisch is, zowel in gebruik als in onderhoud.

Overzicht
modellen
CLASSIC

EXCELLENT

EXCELLENT+

Voorbereid contactloos betalen

+

+

+

Teller snackverkoop

+

+

+

Inworp klant zichtbaar via display

-

+

+

Digitale temperatuur instelling

-

+

+

Electronische teller snackverkoop

optioneel

+

+

Electronische teller kaartverkoop

optioneel

+

+

Prijzen instellen via menu

-

+

+

Electronisch menu (dagverkoop etc.)

-

+

+

Verblijfstijd en Temperatuur Controle Systeem

-

-

+

MOVE systeem

-

-

+

230V/50hz/340W

230V/50hz/295W

230V/50hz/295W

1150 x 340 x 220 mm
(hxbxd)

1150 x 340 x 220 mm
(hxbxd)

1150 x 340 x 220 mm
(hxbxd)

45 kg

47 kg

47 kg

Aansluitwaarde
Afmetingen
Gewicht

Praktisch en betrouwbaar
Hoogwaardig roestvrijstaal
Eenvoudig schoon te maken
Uitneembare plateaus (vaatwasmachinebestendig)
Frontdeur in geheel te openen & gesloten dubbele achterdeur
Energiezuinige gesloten kast met verlichting
Leverbaar met extra grote vakken

Elk denkbaar betaalsysteem

Doordacht design
Grote en verdiepte vakken
HACCP-proof

Contactloos / smartphone

LCD-scherm met display

Creditcard, klantkaart of OV-kaart

In diverse RAL-kleuren leverbaar

Electronische muntinworp, instelbaar voor iedere valuta

Stijlvol, strak ontwerp

Wilt u meer weten over onze automaten? Neem contact met ons op.
040 - 285 55 85 | De Hooge Akker 33 | 5661 NG Geldrop
info@admautomaten.nl | www.admautomaten.nl

