Fast 1050SA R
A FAST 1050 SA R é a maior das máquinas das máquinas de espirais da FAS, versão reforçada. Design com um forte
impacto estético, seguindo a linha “Hot & Cold” da FAS. Iluminação lateral e horizontal com fluorescentes néon.

Características Gerais
- Temperatura mínima de +6ºC
- Unidade de refrigeração compacta (“compact cooling”) deslizante (“slide in-slide out)
- Fechadura Programável Rielda
- Pontes e Separadores para uma correcta distribuição das Latas/Garrafas
- Design de acordo com toda a Linha dos modelos Hot & Cold da FAS
- Superfície externa lisa para facilitar a limpeza
- Porta com 3 pontos de fechadura e bloqueio de chave programável
- Grande capacidade para garrafas grandes
- Sistema de distribuição de grandes garrafas em posição correcta
- Iluminação dos produtos com néon
- Display azul LCD 2x20, rotativo
- Protocolo Executivo, MDB e BDV
- Memória de Flash Electrónica
- Sensores infra-vermelhos
- Versão Reforçada com fechadura de metal e teclado anti-vandalismo, e barras laterais e de
topo anti-roubo
- Componentes da porta (inserção de moedas, estruturas de devolução de moedas e distribuição de produto) em metal
Configuração Base:
- 6 Tabuleiros
- Capacidade: 220 snacks + 120 garrafas (0,5 l) + 60 latas (0,33 l)
- Dimensões: 183 x 106 x 79 (cm)
- Peso: 340 Kg
- Corrente: 230 V - 50 Hz
- Consumo eléctrico: 350 W
- Outras configurações possíveis
Opcional:
- Sistema de Foto células
- Prateleiras de armazenamento
- Braço de fixação da porta
- Braço de fixação máquina-a-máquina
- Braço de fixação ao chão

Barras laterais e de topo
anti-roubo

Botões de programação e de teste
acessíveis sem necessidade de abrir a porta
da caixa das moedas

Botões de selecção, ranhura para
inserção de moeda e estrutura para
devolução de moedas em metal
Display LCD 2x2 azul, rotativo
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