
 
 
 
 
 
 
 
De Alaska diepvriesautomaat is de nieuwste toevoeging aan de Magex automaten. 
 
                          

ALASKA   
diepvriesautomaat 
 
 

                 
 
 

De Alaska is speciaal ontwikkeld voor de verkoop 
van bevroren producten.  
Met het gepatenteerd afleveringssysteem kan u 
verschillende producten verkopen: verpakte ijsjes, 
ijs in dozen en tal van bevroren producten. 
De Alaska is ontwikkeld om geïnstalleerd te worden 
in winkelcentra, winkels, bedrijven en kan ook 
buiten geplaatst worden. 
Door zijn specifieke isolatie en thermische barrière 
behoudt de Alaska constant een temperatuur van 
25°C, zelfs bij warm zomerweer.  

 
 

Het touchscreen toont alle producten die u 
verkoopt.  
Prijzen, info, foto’s en video’s van uw producten 
kunnen worden vertoond. 
Het scherm voor de bediening kan worden ingesteld 
in verschillende talen en is makkelijk in gebruik. 

 
 

 
 
 
Systeem van de Alaska 
 
De producten worden lateraal getoond en afgeleverd door middel van een gepatenteerd 
robotsysteem. Deze haalt de bestelde producten op en levert ze af in het afgifteluik.  
Een signaal wijst erop dat het bestelde product beschikbaar is in het luik.  
De hoogte van het luik (80cm) maakt het ook voor mindervalide klanten makkelijk, het product 
uit het ontvangstcompartiment te nemen.  
De doeltreffende isolatie scheidt de verschillende compartimenten : productvoorraad, bediening en  
uitgifte. 
 



 
 
 
Het gepatenteerd “Magex-systeem” 
 

 
Dit systeem geeft u de mogelijkheid, alle soorten 
producten te verkopen. 

- De loopbanden kunnen worden gecombineerd, om 
producten met brede verpakking te kunnen verkopen 

- Producten kunnen op de loopband van elkaar 
gescheiden worden naargelang de grootte 

-  De loopbanden (al dan niet gecombineerd) kunnen 
van elkaar gescheiden worden door tussenzetstukken.  

 
Bovendien zal bij elke bestelling, dit systeem een controle doen op de status van de loopbanden  
alvorens het product te leveren aan de klant. Dit voorkomt misverstanden en lege afgiftes. 
 
 
 
Technische gegevens 
 
Breedte  1050 mm 

Diepte 805 mm 
Hoogte 2.030 mm 
Gewicht (met 6 verdiepen) 250 kg 
Maximaal aantal verdiepen 8 
Maximale selecties per verdiep 6 
Maximaal aantal producten (kleinste verdeling)  672 
Verlichting "High-Brightness" LED 25 W 
Spanning 240 V/50 Hz 
Binnentemperatuur -25 °C 
Verbruik aan laagste temperatuur  600 W 

 
 
 
 
Real Time Data 
 
 

 
Magex kan u van alle informatie voorzien via een “cloud 
service”. 
Via internet kan u rechtstreeks op de hoogte blijven van alle 
verkoopdetails, huidige stock, inhoud aan munten en biljetten, 
opbrengsten en alle verdere informatie omtrent de 
programmatie van het systeem. 
Tevens houdt het alle gegevens bij van de temperatuur van        
de productenafdeling en verdamper. 
 
 



 
 
 
Technische voorzieningen: 

 

• Versterkt productgedeelte 

• Breukvrij glas aan de buitenkant 

• Thermisch glas aan de binnenkant 

• Bedieningsconsole met aparte deur 
(vergrendeld) 

• Versterkt stalen frame 

• Monitor 10”HD, resolutie 1920x1080 px 

• Industriële Dual Core computer 

• Stevige harde schijf 32 GB met programmatie 

• Deurglas geïsoleerd 

• LED verlichting 

• Verdiepen instelbaar in hoogte, combinaties en 
aantal selecties 

• Zelf-controlerend foutenmeldingssysteem 

• Elektronische controle op technisch systeem 

• Databeheer en statistieken  

• Geavanceerd robotsysteem voor uitgifte van 
producten 

• Controle en registratie van de temperatuur 

• Industriële wielen   
 

 
 
 
Opties: 

• Biljettenlezer 

• Munter 

• Bankkaartlezer 

• GSM databeheer 

• LCD-scherm voor prijzen  

• Dak 

• Printer 

• Alarm (Temperatuur/stroom)  
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