
FIFO-15
Bij de FIFO-15 wordt niet gekozen op basis van vaknummer, 
maar kan de klant een product op het scherm selecteren. Op 
basis van het First-In-First-Out principe zal de automaat bepalen 
welk vak geopend moet worden. Op deze manier wordt altijd het 
eerst gevulde product uitgegeven en kunt u uw klant altijd een 
vers product garanderen.

Deze optie is alleen beschikbaar i.c.m een 15” scherm.

Touchscreen display
LockBlox is standaard voorzien van een 7 inch touchscreen display met een zeer 
gebruiksvriendelijke Grafische User Interface (GUI). De opzet van GUI is er opgericht om de 
verkoop zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Nadat de klant het vaknummer 
heeft ingevoerd verschijnt de prijs en een afbeelding van het gekozen product op het 
scherm en wordt het product automatisch toegevoegd aan de winkelwagen. Vervolgens 
kan de klant nog een product toevoegen of direct afrekenen door geld in te werpen of PIN-
transactie te starten. Na betaling zal de automaat op het scherm aangeven welke vakken 
er worden geopend.

15 inch touchscreen
Naast het 7 inch scherm is er optioneel een 15 inch touchscreen display beschikbaar. Bij dit 
grotere display kan er gekozen worden tussen twee GUI’s, namelijk de Select-15 en FIFO-
15. De Select-15 kent net als de 7” de mogelijkheid om een vaknummer te kiezen en die 
in het winkelmandje te plaatsen. Echter biedt de Select-15 een betere touch-beleving voor 
uw klant, duidelijke productafbeeldingen, gebruik van eigen logo op alle schermen en een 
uitgebreider vulmenu.

Afhaalfunctie
Het 15 inch touchscreen biedt ook nog de mogelijkheid om 
bestellingen af te halen. De klant krijgt een unieke code en kan 
met deze code zijn bestelling afhalen uit de locker. De bestelling 
staat dan in een door u geslecteerd vak en is niet beschikbaar 
voor de vrije verkoop. U kunt de klant dan laten betalen in uw 
webshop bij het plaatsen van de bestelling, of u kan de klant laten 
betalen op de LockBlox bij het ophalen van de bestelling. 

Deze optie is alleen beschikbaar i.c.m een 15” scherm.

Bestelling
afhalen

 SELECT-15 GUI

 FIFO-15 GUI

 SELECT-7 GUI

Online management

Om het u nog makkelijker te maken, hebben we een online 
platform ontwikkeld; Vending Web.
VendingWeb helpt u om de LockBlox online te beheren, gewoon 
lekker van achter uw bureau. Hier kunt u eenvoudig uw verkopen  
inzien,  de beschikbare voorraad bekijken, prijzen en foto’s 
aanpassen. U bepaalt zelf wanneer u de wijzingen doorgevoerd 
wilt hebben op de machine.

Future Proof

Mede doordat er gebruik wordt gemaakt van een intelligente 
mini-board PC maakt dat de automaat toekomstbestendig. 
Ontwikkelingen gaan snel en hiermee kunnen we nieuwe 
functionaliteiten of betaalfunctionaliteiten blijven ontwikkelen 
die dan ook voor u optioneel beschikbaar kunnen komen. Zo blijft 
u met uw Lockblox altijd up to date.

Beheer uw LockBlox-automaat 

vanachter uw
 PC of tablet

Vers van het land,
direct naar uw klant!

Vers van het land,
direct naar uw klant!
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Bouw je eigen LockBlox
LockBlox is een modulair systeem, waarmee u uw eigen locker 
verkoopautomaat kunt samenstellen. U heeft keuze uit 7 
verschillende vak- /deurmaten die in één van de twee hieronder 
afgebeelde modules geplaatst kunnen worden. Voor ieder 
product is er dus wel een geschikte deur. De deuren zijn zowel  
transparant als gesloten leverbaar. De modules kunnen onderling 
gekoppeld worden en vervolgens aangesloten worden op een 
centrale betaalmodule. Op deze manier stelt u uw eigen Lockblox 
automaat samen.

Denk groot, start klein
De modulaire opzet biedt u de mogelijkheid om met een relatief 
kleine LockBlox te beginnen en dit later uit te breiden door 
eenvoudig nieuwe modules aan te koppelen. Hierdoor kunt u uw 
startinvestering laaghouden en vergroten wanneer het nodig is. 

Echt cool of niet
LockBlox komt in twee uitvoeringen, namelijk met én zonder 
koeling. 

Smart
LockBlox Smart is de ongekoelde uitvoering, welke ideaal is 
voor de verkoop van o.a. knolgewassen, kool, eieren of non-food 
producten. De betaalunit kan bij de LockBlox Smart optioneel  
gecentreerd geplaatst worden.

Breeze
De gekoelde LockBlox Breeze is uitermate geschikt voor uitgifte 
van bederfelijke voedingsmiddelen, bloemen of medicijnen. De 
krachtige koelunit kan tot wel 5 aanééngesloten modules (± 4 
meter breed) koel houden. De betaalmodule bevindt zich altijd 
aan de rechterkant, want deze biedt tegelijkertijd plaats aan de 
koelunit.

Afmetingen

Breedte (in mm) Smart Breeze
Betaalmodule 600 600

Module W6 600 600

Module W8 800 800

Afsluitstuk 60 60

Hoogte x diepte  (in mm) 1630 x 550 2030 x 550

Smart   Breeze


Module W6

(vb. Smart - 16x H3W3)

Uw product in de schijnwerper
Voor een perfecte presentatie van uw product kan u kiezen voor  
LED-verlichting per vak. De vakverlichting is ingeschakeld wanneer 
er een product in het vak ligt. Wanneer een product is uitgenomen 
zal de vakverlichting automatisch uitschakelen, zodat de klant wordt 
gefocused op de gevulde vakken. Wanneer u het vak vult, wordt de 
verlichting uiteraard weer ingeschakeld. 

Betaalmogelijkheden
LockBlox ondersteunt verschillende betaalsystemen welke ook 
gecombineerd kunnen worden.

Muntsysteem
Bij contante betaling kunt u kiezen uit een muntwisselsysteem 
eventueel gecombineerd met een biljettenlezer. Het 
muntwisselsysteem stelt de automaat in staat om wisselgeld terug 
te geven aan de klant.

Biljettenlezer
Een biljettenlezer accepteert coupures van €5,- tot en met €50,-. 

PIN, CreditCard & Contactloos
Met deze manier van betalen heeft u het grootste bereik onder uw 
klanten en daarnaast is het de meest veilige manier van betalen.Alle 
transactie zullen gelijk worden bijgeschreven op uw rekening, uw 
hoeft uw geld dus niet meer af te storten.


Module W8

(vb. Breeze - 8x H6W4)

Technische specificaties

Smart Breeze
Spanning (V/Hz) 230V/50Hz 230V/50Hz

Vermogen (Pmax) 150 W 1850 W

met LED verlichting (Pmax) 280 W 1970 W

Max. # modules 10 modules 5 modules

Max. # vakken 174 vakken 160 vakken
142,5 x 236 mm

16x in module W6
142,5 x 136 mm

32x in module W8
142,5 x 336 mm

16x in module W8
205 x 236 mm

12x in module W6
205 x 336 mm

12x in module W8
330 x 336 mm

8x in module W8
455 x 536 mm

3x in module W6

Vakmaten

Geef hem zijn
eigen Look & FeelAltijd verkoop van uw verse producten!

Ook als u er even niet bent

Nu ook met
LED-verlichting per vak

Altijd verkoop van uw verse producten!
Ook als u er even niet bent


