
Výška 1700 mm*

Šířka 540 mm

Hloubka 690 mm

Hloubka při otevření dveří 1120 mm

Výška při otevření horní části 1985 mm

Váha cca 115 kg

Napětí 230 V

Frekvence 50 Hz

Příkon 1800 W

Tlak vody mezi 0,5 a 8,5 bar
(připojení roháček 3/4") 

CHARAKTERISTIKY

PLATEBNÍ SYSTÉMY
Kikko je připraveno pro instalaci platebních systémů s pro-

tokolem executiv, BDV, MDB a pro montáž nevracecích min-

covníků – validátorů. Současně lze nainstalovat:

vracecí nebo nevracecí mincovník

čtečku bankovek

bezhotovostní platební systém na klíč či kartu

Naperforované části usnadňují mechanickou montáž těchto

systémů

DOPLŇKY
• souprava uzamykatelného víčka kasy

• souprava fotobuňky výdeje kelímků

• souprava osvětlení výdejního prostoru

• souprava samonapájení vodou z 20 l kanystru

• chladicí jednotka na studené nápoje bez CO2

z instantních surovin
• souprava spojení řídící/závislý  Kikko & Snakky

• souprava zadního krytí pro soupravu Kikko & Snakky

• souprava pro přenos dat GSM

• fotografický panel (dle verze)

Hot & Cold
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Kelímky (Ø 70-71 mm) 500*

Míchátka - regulovatelná délka 450

Zásobníky verze Instant 7

Zásobníky verze Espresso 6

Bojler espresso obsah 0,6 l

Bojler instant obsah 2 l

Kapacita kasy cca 1100 mincí

UDÁVANÉ KAPACITY

KIKKO

*nastavitelné nožičky: +10, -10 mm

* obsah 166 ml

Verze Espresso

Dodažení provozní teploty                 51,71 Wh
Každá hodina stand-by                     87,67 Wh

Verze Instant

Dodažení provozní teploty               174,1  Wh
Každá hodina stand-by                      76     Wh

SPOTŘEBA

ZÁSOBNÍK AA                  ZÁSOBNÍK BB                ZÁSOBNÍK CC                    ZÁSOBNÍK DD
Obsah 7 l Obsah 3,5 l Obsah 4,5 l Obsah 8,7 l

samostatný na zrnkovou kávu

Káva zrno                     / / / 3,2

Mléko 2,6 1,3 1,7 /

Čokoláda 5,2 2,6 3,4 /

Čaj                                 6,4 3,2 4,2 /

Káva instant  1,8 0,9 1,2 / 

Cukr 6,2 3,1 4 /

Polévka 6 3 3,9 /

NASTAVENÍ
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A   BNový modulární zásobník 

s dělitelnými víčky.

7 l sektor může být 

jak vpravo tak vlevo.
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KIKKO ES 6 KIKKO IN 7
(espresso + 5 zásobníků)          (7 zásobníků)

Předvolba                                    množství cukru          množství cukru        

Káva espresso malá •

Káva espresso velká                         •

Káva espresso s mlékem malá       •

Káva espresso s mlékem velká •

Káva instant malá              • •

Káva instant velká               • •

Káva instant s mlékem malá     • •

Káva instant s mlékem velká               • •

Káva s čokoládou            •

Cappuccino s čokoládou •            •

Čokoláda          • •

Čokoláda extra silná • •

Čokoláda s mlékem • •

Instantní čaj ◆ ◆

Kávové mléko                         • •

Samostatný výdej kelímku • •

Polévka / eventuelně 

další instantní nápoj
◆

Káva instant 2 malá                 ◆

Káva instant 2 velká                          ◆

Káva instant 2 s mlékem malá     ◆

Káva instant 2 s mlékem velká     ◆

◆ takto označené nápoje lze zaměnit jinými instantními surovinami

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italy 
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com

V˘hradní prodejce pro âR
PRIMO a.s.

V Mokfiinách 283/8, 147 00 Praha 4, âR 
Tel. +420 241 012 180 - Fax +420 241 012 181

primo@primo.cz
www.primo.cz
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KIKKO

Modulární zásobníky nové koncepce

Optimální přístup dovnitř automatu
díky otevření zásobníků na kelímky o 180o

pomocí dvojitého kloubu

Bez horní příčné vzpěry je 
po odklopení  víka automatu výrazně
usnadněno doplňování surovin 

Stavebnicový systém a nová technická 
řešení usnadňují údržbu a čištění

Pokroková 16 bitová elektronika
(závislé/řídící spojení se Snakky)

Zámek s programovatelným kódem

Široký výběr a vynikající kvalita
vydávaných nápojů

Maximální výkon bez kompromisů

Kikko je prvním automatem na teplé a studené nápoje vyráběným firmou Necta s výškou pouze 1 700 mm.

Rozměrové řešení vyvinuté pro středněvelké prostory, které však nijak nelimituje výkon. Naopak, díky

standartním dílům firmy Necta a aplikovaným inovacím, uspokojí kvalita připravovaných nápojů i toho

nejnáročnějšího uživatele, který bude překvapen širokou nabídkou 16 přímých voleb nápojů. 

INOVACE
Kikko může mít až 7 zásobníků surovin se čtyřmi různými kapacitami: nejnovější modulární zásobníky

s celkovým objemem 10,5 l, rozdělené na dva oddíly o 7 l  a 3,5 l umožňují optimalizovat množství jednotlivý-

ch surovin v závislosti na příslušných odběrech, dále standartní jednoduché zásobníky na 4,5 l a zásobník na

zrnkovou kávu s kapacitou 8,7 l. Doplňování surovin se provádí odklopením dvou nezávislých víček na

zásobníku, kterými je vybaven každý z modulárních zásobníků. Volným prostorem po odklopení víka automatu

a tím, že do automatu není montována v horní části příčná vzpěra, je velmi usnadněn vstup do automatu pro

práce plniče i technika. Systémy sesazení jednotlivých dílů a přítomnost pouze několika málo šroubů, umožňují

technikům pracovat na automatu s jediným šroubovákem, aby se dostali například k bojleru nebo k elektrickému

panelu. Věž zásobníku kelímků s jednotlivě vyjímatelnými tubusy, snadné vyjmutí mechanismu na výdej kelímků,

výdejní prostor demontovatelný bez použití nástrojů, výkyvná miska tekutý-

ch odpadů a snadno odnímatelný zásobník míchátek, jsou jen několika

příklady, které zjednodušují zásahy do Kikka.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
16 přímých voleb a 1 předvolba pro regulaci množství cukru se 6 úrovněmi

• Velké etikety voleb pro perfektní identifikaci

• Lehce nakloněný alfanumerický display se 16 pozicemi na každém ze  

dvou řádeků (pro zobrazení zpráv v jasné a kompletní podobě)

• Akustický signál po ukončení přípravy nápoje

• Uživatelské rozhraní odpovídající předpisům pro tělesně postižené

• Ergonomický výdejní prostor v optimální výšce pro odběr nápojů.

DESIGN
Design automatu Kikko, koordinovaný se Snakky, se začlení do jakéhoko-

liv prostředí, ať již sám nebo ve spojení se Snakky, aby tak mohl nabídnout

kompletní vendingové řešení.  Automat ve stříbrné barvě kombinované

s černými plastovými doplňky, krytkami nožiček dodávanými jako pří-

slušenství, se zaoblenými tvary, elegantními tlačítky volby nápojů

a rozměrnými plochami na umístění eventuelní personalizace dle potřeby

provozovatelů dělaji z Kikka ideální automat pro středně velká umístění,

kde je potřeba nabídnout kvalitu a obměnitelnost nápojů, to vše za

extrémně nízkých nákladů

KOMPLET Z 2000 M NA KÁVU ESPRESSO 
A NOVÉ MIXERY NECTA
Díky kompletu Z 2000 M a mixerům Necta, jejichž kvalita je dnes již známa

všem, je Kikko schopno nabídnout skvělou kávu espresso a vynikající

instantní nápoje. Ideální teplota a skvělá prezentace nápojů je důsledkem mimo jiné krátké cesty nápoje do

výdejních trysek, které jsou v těsné blízkosti kelímku. Hygiena je jako vždy na maximální úrovni: horizontální

pohyb výdejních trysek garantuje perfektní vyprázdnění hadiček a vždy čistý výdejní prostor. Kromě toho,

v klidové poloze, nejsou výdejní trysky dosažitelné zvnějšku.

ELEKTRONIKA
16 bitová elektronika se zakomponovaným flash epromem je mimořádně flexibilní a kompletní a kromě

toho je kompatibilní s aplikací PC Flash, který prostřednictvím konektoru typu RS232 umožňuje auto-

matický setup a snímání statistik z automatu a to i ve formátu EVA-DTS. Flash je mimoto i zařízení

umožňující řízení automatu na dálku prostřednictvím technologie GSM. Programování všech para-

metrů Kikko se uskutečňuje jednoduchým způsobem, díky rychlému přesunu mezi jednotlivými sku-

pinami nastavení, rozdělené na dvě specifické oblasti, určené technikům a obslužnému personálu.

Elektronika Kikka umožňuje mimoto fungování automatu jako řídícího nebo závislého s automa-

tem Snakky, s jediným platebním systémem pro oba, možnost kombinovaných voleb a s jediným

modemem spojení prostřednictvím GSM. 

Optimální přístup dovnitř

S otevřenou horní částí automatu 

nelze zavřít dveře.

Design sladěný s automatem Snakky
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