
ÖDEME SÝSTEMLERÝ
Snakky ön yükleme ve programlama yoluyla Ýdareci
ve MDB protokolünde olmasý gerektiði gibi çalýþabilir. 
Ayný zamanda þu özelliklere de sahiptir:
- Para üstü verme, madeni para mekanizmasý.
- Fiþ verme.
- Parasýz kartla ve anahtarla çalýþabilme.
Kolay yönlendirebilme.

AKSESUARLAR
Fotosel baðlantýsý
Madeni para kutusu
Yükseltme donanýmý
0.5 litre þiþeleri sergilemek için donaným 
Belge ve yönetmelik asthma donanýmý
Duvara yapýþtýrma parçalarý
Çekmece motorlarý (uzun ürünlerin servisi için)
Master/slave baðlantý donanýmý
Baðlantý paneli (Snakky/Snakky SL & Kikko baðlantýsý)
Rs232  
Kýzýl ötesi
GSM baðlantýsý
Yönetmelik cebi
Kullaným paneli korumasý
4 direkt seçim butonu donanýmý
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3SNAKKY

Fotosel donanýmý

Otomattan alýþ veriþ sýrasýnda,
hiçbir þekilde parasýný kaybetmez.
Spiral mekanizma sayesinde ürünler
kontrol altýndadýr. Seçim baþarýsýz olduðunda
para iadesi yapýlarak ikinci seçim yapýlabilir.
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N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma,24
24030 Valbrembo (BG) Italy 

Ph.+39 035 606111 - Fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.com

Çevre ýsýsý 20°C
Soðutma bölümü ýsýsý 8°C

ENERJÝ TÜKETÝMÝ

Saatteki enerji kullanýmý stand-by 151 Wh

ISO 14001ISO 9001:2000

Yükseklik 1700 mm*

Geniþlik 707 mm

Derinlik 860 mm

Derinlik açýk kapý anýnda 1335 mm

Aðýrlýk 190 kg ca.

Güç kaynaðý voltajý 230 V

Güç kaynaðý frekansý 50 Hz

Güç 345 W

Maksimum verim 32°C - 65% R. H.

ÖZELLÝKLER

*1830 mm yükselebilme

• • 76 6 NO

O 07N ••6

O 08N ••5

O N0 12 ••4

O N1 16 ••3

O N3 10 ••3

• 26 12 NO

• • 20 19 NO

• 20 19+19 YES

UYGUN SPÝRAL DÝZÝLÝÞ
ÜRÜN KAPASÝTESÝ

SAÐ           SOL                     UYGUN   ÜRÜN YARIM

MÝKTAR SAYISI      DÖNÜÞ
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Bu tablodaki sayýlar ürün kapasitelerini göstermektedir.

ÖRNEK VE OLASI KONFÝGÜRASYONLAR

3 snack raf
14 seçim / 185 ürün
1 þiþe rafý
6 seçim / 36 ürün
2 kutu rafý
12 seçim / 72 ürün
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6 snack raf
27 seçim / 338 ürün

Snacks Þiþe 0.5 litre PET Kutu 0.33/0.25 litre



Compact and highly flexible

Snakky sadece 1700 mm boyu ile alanýnda Necta'nýn en önde gelen 
yiyecek otomatýdýr. (uygun aparatý ile 1830 mm ye kadar yükseltilebilir), 
bu özellikleriyle küçük ve orta ölçekli lokasyonlar için idealdir.
Göze çarpan ergonomik tasarýmý, (patentli) güvenli donanýmý, yavaþ
kapanabilme özelliði ve otomat sistemi ile, Snakky deðer biçilemez hizmet
sunar. Snakky soðutma ünitesi ile dýþarýdaki ortam koþullarýndan en az 
etkilenerek servis yapabilir. Böylece makinanýn içerisindeki ürünler istenilen
sýcaklýklarda korunmuþ olur. 

YENÝLÝKÇÝLÝK
Snakky ergonomik servis bölümü (patentli) hýrsýzlýk ve yýpratýcý etkilere

karþý korumalýdýr. Bu alanýn avaþça kapanabilme 
özelliði vardýr. Bu alan oldukça güçlü ve iþlevsel
tasarlanmýþtýr. Güvenlik saðlanýrken ürünlerin
sergilenmesi ve sunulmasý  üst düzeyde saðlana
bilmiþtir. Bu yeni tip soðutma ünitesi minimum
bakým gereksinimi ile , yeni tip kondansatörleri 
kullanarak (ev tipi), otomat çözümü olarak
her türlü gereksinimi karþýlar..
Ödeme sistemi bölümü ve elektronik kontrol
paneli, korumalý ayrý bir bölüme yerleþtirilmiþtir.
Makina oparatörler tarafýndan kontrol edilirken
bile içerideki ürün bölümü sýcaklýðý korunabilir. 
Snakky çok çeþitli içeceklerin servisini yapabilir;
Snakky’ alanýndaki baþlýca ürünleri sunduðu gibi 
0.5 litre PET þiþeleri de  eðimli þekilde sergiliyerek,
ekstra aksesuar gerektirmeden sunar.

KULLANIM ÞEKLÝ
• Sayýsal seçme butonlarý 12 buton + 4 direkt seçim butonu (opsiyonel).
• Eðimli sayýsal panel, 2 satýr 16 karakter, kolay anlaþýlýr ve iþlevsel kullaným.
• Sesli uyarý sistemi.
• Ergonomik tasarým ile servis öncesi hazýrlýk sürecinde ve servis sýrasýnda – tek elle bile kullanabilme.

TASARIM
Snakky,  Kikko ile birlikte sergilenebilir ve kullanýlabilir þekilde geliþtirilmiþtir. Komple servis saðlayýcý olarak
tan bir otomat çözümü sunarlar. Diðer 1830 mm yükseklikteki otomatlardan farklý olarak, gözü yormayan ve
takdir toplayan bir estetik yapýsý vardýr. Yuvarlak dýþ yüzey hatlarý, cam ön kapý (alüminyum yan kaplamalý panel
ve panelin hatlarý) þýk yiyecek ürünleri sergi bölümleri, tüm bunlar Snakky’i þýk bir otomat çözüm saðlayýcý olarak
orta ölçekli lokasyonlarda vazgeçilmez kýlýyor. Bu konsepti ile Snakky esnek kullaným seçenekleri sunabiliyor. 
Çok sayýda ürün çeþidini (snacks, kutu, þiþe ve Tetra-pak ürünleri) kullanýma sunabiliyor.

SICAKLIK
Snakky ortalama sýcaklýðý  (7-9°C min.), yazýlým ile kontrol altýndadýr, ya da deðiþken ýsý daðýlýmý (7-9°C yaklaþýk.
alt raflarda, 12-15°C üst raflarda), gerekli ýsý yalýtým sistemleri ile genel sýcaklýk
standart düzeyde tutulabilmektedir.

ELEKTRONÝK KONTROL
The 16-bit electronic control with incorporated flash EPROM is extremely flexible and compatible with
the PC application “Flash”. Through a palmtop with RS232 connection or the Up-Key, Flash allows the
downloading of sales statistics (also in EVA-DTS format), the cloning of existing set-ups and the 
software updating. With Flash it is also possible to have remote monitoring of the machine using GSM
technology. The Snakky can be banked alongside the Kikko and/or Snakky SL, using master or slave
mode, which allows both machines to share a single payment system, combined selections or a
single modem for GSM connections.

SNAKKY

Yan havalandýrma gözleri ile Snakky 
duvara monte edildiðinde bile soðutma

ünitesi zarar göremez

Ergonomk servis alaný

Sürgü tipi soðutma ünitesi

Yeni tip yalýtým özellikleri
ile takviyeli tasarým

Geliþmiþ 16-bit elektronik kontrol
(master/slave çalýþabilme Kikko/Snakky SL ile)

Program kodu ile kilitlenebilme

Kikko içecek makinalarý ile
sergilenebilir ve çalýþabilir

Maximum kapasite/alan oraný

Sýcak hava çýkýþý için yan açýklýk

Elektronik kontrol panelini ve ödeme sistemini
korumak amacý ile güçlü ayýrýcý panel.

Snakky 1830 mm yüksekliðe kadar yükseltilrbilir. 
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