
Origem da qualidade e confiança
Permite combinações entre máquinas usando apenas um sistema de pagamento

Vantagens que fazem a diferençaQualidade incomparável do grupo de café que garante um bebida mais saborosaMaior quantidade de botões de seleção e liberdade na configuração de bebidas em qualquer botão Iluminação frontal por LED*
Sistema de otimização do consumo de energiaDesign moderno e atrativo: garante destaque ao ponto de venda

vending machines com o Win BianchiPraticidade para configuração das 
 Programar a máquina usando um computador PC; Combinar os botões de seleção com qualquer produto, sem ordem fixa; Fazer testes e análises dos componentes;
 Salvar e copiar a programação em um computador, na Chave de Programação ou no Palm  (Visual Smart Programmer Speed) e transferí-la para mais máquinas do mesmo modelo; Registrar e coletar dados de venda. O sistema não perde a contagem de doses em caso de queda de energia; Criar e modificar mensagens no display em diversas línguas;

Acessórios*
GRUPO FRIOPara bebidas solúveis frias. Disponível para toda a linha Free Standing e Lei 300. Kit telemetria;Kit chip relógio;Bomba de imersão;Sensor de copos;Sistema de pagamento;

OUTROS ACESSÓRIOSInterface para Winbianchi;Visual Smart Programmer Speed;
*Disponíveis para determinados modelos de máquinas. Consulte nossa equipe comercial.

Máquinas Snack com sensor de queda, sistema antivandalismo e ampla área de exposição

www.bianchivending.com.br       j.garcia.br@bianchivending.com(11) 3832-3327 | 3832-3486 | 3832-4345 

A Bianchi Industry é uma empresa de origem italiana, líder na Europa na fabricação de máquinas profissionais de café. Com mais de 50 anos de experiência. Orgulha-se de ter atuação em mais de 40 países e do sucesso no mercado brasileiro desde 2002.

Potência 250 WattsDiâmetro do disco de moagem: 58 mmPeso Net: 10 Kg1600 RPM (60 Hz)Capacidade de grãos: 1,5 Kg
MOEDOR ELETRÔNICO

Graças à modularidade, capacidade e interação de nossas máquinas, a Bianchi Industry assegura soluções tecnológicas alinhadas com as tendências do mercado.  Descubra nossas soluções agora.
DESIGNYOUR BREAK



Profissionais 62,5 x 39,5 x 58 - 31,5 KgLEI SA RY
Semi automática
  
90 x 40 x 59Hídrica  Expresso (E3S–MC)
Gabinete opcional: 
Grão + 3 solúveis
12 seleções

Solúvel (I5S) - 5 solúveis

5 seleçõesSemi automáticaSolúvel (I2S) - 2 solúveisAutônoma
LARA49,2 x 16,5 x 41 - 23 Kg

2 grupos51,1 x 59 x 51,4 - 53 KgMáquina profissional Brasilia GALA
Caldeira de 11 litros

Table Top e OCS
Gabinete opcionalHídricaExpressoGrão + 5 solúveis

LEI 250 EASY
20 amplas seleções80 x 51 x 65 - 72 Kg250 coposAutomática (copo automático)80 x 68 x 62,5 - 85 Kg300 coposAutomática (copo automático)20 amplas seleçõesHídricaExpresso (1ES-6-MC)

LEI 300 EASY
Grão + 6 solúveisGabinete opcional: 83x68x59

2 café em pó + 3 solúveis

PRIMA FRESH BREW99 x 45 x 58 - 65 KgSemi automáticaGabinete opcionalHídricaVersão SMART com painel touchscreen saw de 15 seleçõesFresh Brew (2FB-3)

Snack

28 seleçõesMASTERCOMBI
ARIA M MASTER163 x 70 x 80,7 - 198 Kgo3 C
6 espirais cada5 prateleiras238 produtos

VISTA L MASTER PLUS183 x 98 x 87 - 290 Kgo3 C
Teclado alfanumérico370 produtos46 seleçõesCOMBI
6 prateleiras2 colunas laterais para distribuição
MASTER

SLAVE38 seleções322 produtos8 espirais cada
o3 C

5 prateleiras
COMBI163 x 70 x 80,7 - 215 KgARIA M SLAVE

4 prateleiras8 espirais cada
COMBISLAVE30 seleções282 produtos

 oAté8 CARIA S (+ LEI 300)105 x 68 x 82 - 150 Kg183 x 85 x 80,7 - 235 Kgo3 CMASTER46 seleçõesCOMBI
ARIA L EVO MASTER
370 produtos6 prateleiras8 espirais cada

1 grupo - 49 x 35 x  48 - 25 KgMáquina profissional para cápsulas SpinelAutônomaCaldeira de 1 litro
JASMINE

1 grupo - 49 x 35 x  48 - 25 KgCaldeira de 1 litro
JESSICAMáquina profissional SpinelAutônoma -  Reserv. de água 5L

Versão EASYExpresso (1ES-2 SB) Grão + 2 solúveis Autônoma ou Hídrica 
90 x 31 x 47,58 seleçõesSemi automáticaGabinete opcional:GAIA STYLE63,5 x 31 x 47,5 - 27 Kg
Solúvel (IN4-SB)4 solúveis Hídrica

Free Standing
Expresso (1ES-6-MC)
LEI 600
Grão + 6 solúveis
183 x 62 x 73,5 - 155 Kg600 copos13 seleçõesHídrica 13 seleçõesHídricaExpresso (1ES-5-MC)Grão + 5 solúveis

LEI 400163 x 62 x 74,4 - 132,5 Kg400 copos600 copos183 x 62 x 73,5 - 155 Kg
Expresso (1ES-6-MC)24 amplas seleções Painel de membranaHídricaGrão + 6 solúveis
LEI 600 EASY

FB Fresh Brew = café coado na horaI = Café solúvel

SLAVE = Precisa estar unido a um equipamento MasterCOMBI = Combinada para garrafas, latas e snacks

LEGENDAE = Café expresso

FOOD = Aceita inclusive sanduíchesMASTER = Equipamento que aceita sistema de pagamentoHídrica = Alimentação de água pela rede hídrica
MC = Mono caldeiraS ou IN = Solúveis
Autônoma = Alimentação de água por galão ou reservatórioDC = Dupla Caldeira

Medidas em centímetrosAltura x Largura x Prof.

Caldeira de 2 litros:  
JASMINEMáquina profissional para cápsulas SpinelAutônoma2 grupos - 49 x 59 x 48  - 40 Kg

JESSICAMáquina profissional SpinelAutônoma -  Reserv. de água 5L2 grupos - 49 x 59 x 48  - 40 KgCaldeira de 2 litros

Tela touch 7"Até 7 bandejas1 coluna lateralPorta customizável com adesivos

FLESSY L MASTER183 x 87 x 83MASTERDisplay de preço eletrônico8 espirais Porta customizável com adesivos
MASTERTela touch 7"6 espirais170 x 71,5 x 83
Até 6 bandejas
FLESSY M MASTER

Graças à modularidade, capacidade e interação, a Bianchi Industry assegura soluções tecnológicas alinhadas com as tendências do mercado.
MÁQUINAS

Todas as nossas máquinas podem receber um upgrade a qualquer momento com tecnologia de última geração.
MODULARIDADE É A SOLUÇÃO

Por exemplo, uma máquina comprada com teclado de membrana pode ser atualizada com uma moderna tela touch com um simples e rápido ajuste. Variedade, qualidade e personalização, as soluções Bianchi Industry permitem ao consumidor criar a sua própria bebida favorita.BEBIDAS


