
BETALINGSSYSTEMER
Snakky er forberedt for installation af betlingssystemer med Executive- 
og MDB-protokol, såvel som for installation af validatorer. Følgende kan
installeres på samme tid:
• Møntmekanisme
• Seddellæser
• Kontantløst system med nøgle eller kort

TILBEHØR
Fotocellekit
Låg til møntboks
Lift-up-kit
Bottle bridge til kolde drikke
Dokumentholder kit
Kit for vægmontering
Kit for to-retningsmotorer (til udlevering af lange produkter)
Kit RS232 jackstik
Infrarødkit
GSM-kit
Instruktionslomme
Kit til beskyttelse af keypad
Kit med 4 direkte valgtaster
Master-/slave-kit til Snakky/Snakky SL
Bagpanelskit til Snakky/Snakky SL

L1
80

O
01

Fotocellekit

I tilfælde af problemer med
udlevering mister brugeren ikke
sine penge, da spiralen vil forsøge at udlevere igen. Hvis der stadig
er problemer, kan et andet produkt vælges eller pengene returneres
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WITTENBORG APS

Seebladsgade 1-3
DK-5000 Odense C

Telefon: +45 72 18 60 00
Fax: +45 66 14 89 34

Omgivende temperatur 20°C
Temperatur i produktrum 8°C

RETNINGSVISENDE FORBRUG

For hver time i Stand-by 151 Wh

I S O  1 4 0 0 1ISO 9001:2000

SNAKKY SNAKKY SL

Versioner Ren Snack eller Combi Ren Snack
(Snack og kolde drikke)

Højde 1700 mm* 1700 mm

Bredde 700 mm 600 mm

Dybde 860 mm 800 mm

Dybde med åben dør 1335 mm 1335 mm

Vægt 190 kg ca. 165 kg ca.

Spænding 230 V

Frekvens 50 Hz

Maksimalt strømforbrug 345 W

Maks. funktionsbetingelser 32°C - 65% luftfugtighed

KARAKTERISTIKA

• • 76 6 NEJ

• • 60 7 NEJ

• • 50 8 NEJ

• • 42 10 NEJ

• • 36 11 NEJ

• • 30 13 NEJ

• 26 12 NEJ

• • 20 19 NEJ

• 20 19+19 JA

TILGÆNGELIGE SPIRALER OG
DERES PRODUKTKAPACITET

HØJRE VENSTRE BRUGBAR PRODUKTANTAL 1/2
DYBDE (mm) OMDREJNING

Tallene i tabellen angiver produktkapacitet. Med forbehold
for ændringer
I Combi version er der 2 hylder til kolde drikke og 3 eller 4
hylder til snacks. Op til 12 valg (= 72) af kolde drikke, og fra
12 til 18 valg af snacks med kapacitet op til maks. 276
snack produkter. Kolde drikke kan være PET flasker (0,5L)
eller dåser (0,33L).
I Snakky SL version er der 30 valg og op til 452 snacks.

KONFIGURATIONER
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6 hylder snack
24 valg / 273 produkter

Snack

Eksempel på konfiguration

*1830 mm med lift-up kit

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia 

Telefon: +39 035 606111 - Fax: +39 035 606465

www.nwglobalvending.com

SNAKKY



Kompakt og yderst fleksibel
Snakky er den første automat fra N&W Global Vending med en højde på
kun 1700 mm. Den kan forhøjes til 1830 mm ved tilføjelse af et lift-up-kit.
På grund af sit design og sin kompakte størrelse er Snakky den idéelle
forfriskningsservice steder hvor pladsen er begrænset. Sidepanelet har en
varmluftsudgang, som tillader at Snakky kan placeres op ad en væg uden
at beskadige køleenheden. Herved spares 10 cm på automatens dybde.
Det er stadig muligt at have ludtudgang på bagsiden, såfremt det måtte
ønskes.

INNOVATIONER
Snakky har et ergonomisk og vandalsikkert produktudleveringsrum

(patenteret) med mulighed for blokering, når
der ikke handles. Købte produkter er lette at
tage op, og grundet en dæmper lukker det
robuste udleveringsrum sig langsomt 
bagefter. Den nye skub-ind-/træk-ud-
køleenhed kræver minimal vedligeholdelse
og er nem at udtage. Betalingssystem og
elektronik er placeret i en separat 
udtrækkelig enhed med uafhængig adgang,
så automaten kan serviceres i dette område
uden at temperaturen i produktområdet
ændres. 

BRUGER INTERFACE
• Numerisk membran-keypad med 12 taster + 4 direkte 

valgtaster (option)
• Det alfanumeriske kundedisplay, med 2 linier på 16

karakterer, er vippet så brugeren får klar og 
komplet besked

• Et ‘bip’ indikerer, når handlen er afsluttet
• Det ergonomiske udleveringsrum åbner udad, så produkter er lette at samle op - selv

med én hånd

DESIGN
Med sine afrundede former, transparente frontdør med aluminimumskant og matchende fodpanel, er Snakky en flot
automatløsning. Selvom den er kompakt, er Snakky fleksibel og kan rumme et stort antal snacks. Den kan også 
bruges til flasker samt dåser eller tetrapak.

TEMPERATUR
Temperaturen i Snakky kan være den samme i hele automaten (7-9°C min.), indstillet via software, eller laginddelt
(ca. 7-9°C på de nedre hylder og 12-15°C på de øvre hylder), som opnås ved at justere luftgennemstrømningen.

ELEKTRONIK
16-bit elektronikken er yderst 
fleksibel og komplet.

KOMBINATIONER MED
SNAKKY SL
Hvis der er behov for en ekstra stor
kapacitet kan Snakky placeres ved
siden af en Snakky SL, som svarer
til en Snakky men uden 
betalingssystem. V.h.a. et 
master-/slave-kit deler de to 
automater betalingssystemet og
valgpanelet, som er placeret på
Snakkyen.

SNAKKY

Varmluftsudgang i siden tillader at
Snakky kan placeres op ad en væg
uden at beskadige køleenheden

Ergonomisk produktudleveringsrum

Skub-ind-/træk-ud-køleenhed

Avanceret 16-bit elektronik

Lås med programmerbar kode

Master/Slave løsning med Snakky SL
så man sparer et betalingssystem

Optimalt forhold mellem kapacitet
og størrelse

Varmluftsudgang på sidepanel

Snakky med 1830 mm højde monteret med lift-up-kit

Separat enhed med uafhængig adgang
til betalingssystem og elektronik

Snakky SL og Snakky


