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De Luna milkshakemachine staat bekend om:

De meest veilige machine voor uw klant
Door middel van een gesloten systeem in combinae met 
luchilter techniek en pasteurisae methodiek ontstaat er 
geen smaakvorming, een voorsprong waarbij u aljd 
een hoogwaardig product verkoopt.

Extreem hoge producecapaciteitExtreem hoge producecapaciteit
Door luchtcompressie en overdruk bereikt de machine 
een capaciteit tot ruim 300 shakes per uur (u serveert in
5 seconden een heerlijke kant en klare shake aan uw klanten). 
Cilinderinhoud van 3 liter en 15 liter reservoir voorraad. 

Hoog rendement
Door middel van een luchtopslag van 55%. 

U kunt vier smaken milkshake aanbieden. U kunt vier smaken milkshake aanbieden.  

Digitaal display 
Voor bediening stand/instelling modus/ informae 
historie (voor opslaan van pasteurisae temperatuur voor HACCP).

Compressie systeem
Alle machines zijn voorzien van een compressie systeem waarbij 
er geen slijtage plaatsvindt van pompen of tandwielen.

Gepatendeerde sterilisae techniekGepatendeerde sterilisae techniek
De machines koken zichtzelf uit. Dit bespaart enorm veel jd.  
Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van schoonmaakmiddelen.

Meer informae?

Op de site vindt u ons uitgebreide aanbod, 
wilt u liever persoonlijk contact?
Wij staan u graag te woord:

Sales@dupon.nlSales@dupon.nl
tel. 040 226 38 88

Dupon Nederland BV * Industrieweg 81 5591 JL Heeze 
www.dupon.nl * 040 226 38 88 * info@dupon.nl

Technische gegevens:
breedte: 415 mm

hoogte: 1440 mm
diepte: 770 mm
gewicht luchtgekoeld: 240 kg.
gewicht watergekoeld: 235 kg.

.NL



DUPON, EXCLUSIEF  DEALER VAN DE 

De Luna milkshakemachine

Dupon Nederland BV is de dealer van de Luna soijs- en milkshakemachine, waarvan de produce 
plaatsvindt in Duitsland. Luna staat in de markt bekend als de meest duurzame machine voorzien van ultra 
moderne techniek. Dat betekent een geavanceerde machine, zuinig, compact, hoge capaciteit, vervaardigd van 
duurzaam materiaal. Kortom de Luna milkshakemachine gee u  een opmale bedrijfszekerheid. 

Een combinae van uitgebalanceerde techniek die zorg draagt voor een onderscheidend product in kwaliteit en Een combinae van uitgebalanceerde techniek die zorg draagt voor een onderscheidend product in kwaliteit en 
veiligheid met meer dan 50 jaar ervaring!

Extra’s
U kunt de Luna machine uitbreiden met:

* Muntautomaat voor geldinworp; klanten kunnen hierdoor
    zelf een milkshake tappen;
* Automasche bekerdispenser;  de shakebeker komt 
    automasch uit de machine;    automasch uit de machine;
* Pimp; de machine kan volledig in uw eigen gewenste sjl 
   worden geleverd.
 
Unieke huur-/koop en/of lease construces
Dupon biedt diverse mogelijkheden. U kunt een Luna machine
huren, leasen en/of kopen. 

Huur / leaseHuur / lease
Met het all-in service pakket van Dupon hee u geen omkijken 
naar het apparaat. Een monteur reinigt de machine zes-wekelijks
waardoor de hygiëne en kwaliteit gewaarborgd zijn. Daarnaast 
kunt u de beste grondstoffen voor shake afnemen en de 
verkoop versterken met het aantrekkelijke promoepakket.

Koop
U bent direct trotse eigenaar van een machine die U bent direct trotse eigenaar van een machine die 
bekend staat als de beste op de markt. 
U geniet één jaar lang van volledige service 
en garane en u  ontvangt zeven 
kosteloze desinfecebeurten. 
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