XLVI OPERAI DEL VAPORE
Vision
Chúng tôi là kỹ sư, thợ thủ công, những người mơ mộng.
Chúng tôi tin tưởng vào phẩm chất cá nhân cũng như khả năng làm việc nhóm.
Chúng tôi đã làm việc cả đời với thiết bị cà phê.
Cà phê đã trở thành triết lý của chúng tôi theo cách chúng tôi đổi mới và cải tiến.
Chúng tôi muốn cung cấp cho tất cả các nhân viên pha chế kiến thức và chuyên môn của mình để họ được tự do, sáng tạo
và phục vụ những sản phẩm độc đáo.

** tất cả các hình ảnh chỉ dành cho mục đích minh họa. Các mô hình cơ bản
và tùy chỉnh có thể thay đổi.

INDIPENDENTE
INDIPENDENTE là công cụ CHO PHÉP CUNG CẤP cà phê
ESPRESSO.
Điểm đặc biệt của công cụ này là tất cả công nghệ được đặt
phía trên quầy bar và không yêu cầu máy móc kém.
Cơ hội thay đổi áp suất, lưu lượng và nhiệt độ để nhân viên
pha chế tùy chỉnh chiết xuất theo cách anh ta thích
hơn thế nữa, làm cho nó trở nên độc đáo và dành riêng cho
khách hàng của mình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Vật liệu: thép, đồng thau
Năng lực sản xuất: chu kỳ liên tục
Phạm vi áp suất: 4/12 bar (có thể điều chỉnh)
Lưu lượng nước: 0 / 1,5 lít phút (có thể điều chỉnh)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hệ thống nhiệt P.I.D.
Màn hình LCD
Tự động tắt
Tiết kiệm năng lượng
Quầy cà phê
Vệ sinh tự động
Dòng chảy mượt mà
Mô hình hồ sơ áp suất có sẵn

Máy có thể tùy chỉnh
(xem danh sách tùy chỉnh)

Indipendente
standard model

INDIPENDENTE
ESPRESSO COFFEE STATION
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
1 station
Khối lượng

21 Kg

Công suất

1300 W

Voltage

220-240 V

Tần suất

50-60 Hz

Kích thước

D 55 cm
W 25 cm
H 45 cm

POMPABASSA
Hệ thống Pompa Bassa là một công cụ CHO PHÉP CUNG CẤP cà phê lọc bằng phương thức CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH
Máy bơm đẩy nước nóng với áp suất nhỏ hơn MÁY ESPRESSO. Khai thác Pompabassa là một
tùy chọn sáng tạo CHO người vận hành, làm việc trên các thông số cảm ứng, có thể tạo ra một
loại cà phê phin hoàn hảo. Một sự dung hòa giữa cà phê espresso và cà phê lọc, hoặc một loại
cà phê espresso thay thế với nhiều khía cạnh thơm khác nhau.

Pompabassa
Model tùy chỉnh:
Sơn đen toàn phần, sơn đen một phần

POMPABASSA
FILTER COFFEE STATION
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
1 station

Cơ hội để sửa đổi áp suất, lưu lượng và nhiệt
độ cho phép nhân viên pha cà phê tùy chỉnh
the extraction in the way he likes it more,
making nó độc nhất và dành riêng cho khách
hàng của nó.
Tất cả điều này, sự dễ dàng sử dụng của một
group cấp tốc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Vật liệu: thép, đồng thau
Năng lực sản xuất: chu kỳ liên tục
Phạm vi áp suất: 0-4 bar (có thể điều chỉnh)
Lưu lượng nước: 0 / 1,5 lt phút
•
•
•
•
•
•
•

Hệ thống nhiệt P.I.D.
Màn hình LCD
Tự động tắt
Tiết kiệm năng lượng
Coffee counter
Vệ sinh tự động
Dòng chảy mượt mà

• Máy có thể tùy chỉnh

(xem danh sách tùy chỉnh)

Khối lượng

21,5 Kg

Công suất

1300 W

Voltage

220-240 V

Tần số

50-60 Hz

Kích thước

D 55 cm
W 25 cm
H 45 cm

TÙY CHỈNH / PHỤ KIỆN* POMPABASSA / INDIPENDENTE
Sơn tĩnh điện: trắng/đen.
Sơn tĩnh điện: tất cả màu (RAL)
Khung vòng chìa khóa Trắng / Đen
Khung vòng chìa khóa: tất cả các màu (RAL)
Tay cầm portafilter bằng gỗ óc chó / sồi
Tay cầm portafilter bằng gỗ ô liu
Bàn phím vòng gỗ óc chó
Bàn phím vòng gỗ ô liu
Bàn phím vòng nhôm Anodized màu / vàng / đồng / mạ crôm
Bàn phím vòng da
Tay cầm portafilter bằng da
Grouphead tráng đồng XLVI
Grouphead tráng vàng XLVI
Sơn tĩnh điện grouphead XLVI: trắng/đen
Sơn tĩnh điện grouphead XLVI: tất cả màu (RAL)
Thân Portafilter tráng đồng
Thân Portafilter tráng vàng
Vòi cà phê bọc đồng đơn / đôi
Vòi cà phê tráng vàng đơn / đôi
Màn hình nhôm anodized

TÙY CHỈNH / PHỤ KIỆN* STEAM MODULE

€ 226,00
€ 447,00
€ 32,00
€ 62,00
€ 76,00
€ 76,00
€ 65,00
€ 73,00
€ 48,00
€ 45,00
€ 125,00
€ 149,00
€ 149,00
€ 114,00
€ 228,00
€ 35,00
€ 63,00
€ 16,00
€ 24,00

€ 21,00
Màn hình nhôm anodized
vàng / đồng / mạ crôm
€ 48,00
Bộ dụng cụ pha chế trước nhóm - hướng dẫn sử dụng
€ -,00
Grouphead XLVI trên cùng nhôm anodized màu / vàng / đồng / mạ crôm € 21,00
Khay nhỏ giọt tròn nhôm anodized màu / vàng / đồng / mạ crôm
€ 34,00

Sơn tĩnh điện: White / Black
Sơn tĩnh điện: all color (RAL)
Bánh xe hơi nhôm Anodized
Tay cầm bằng nhôm cho bánh hơi
Bánh xe hơi nhôm Anodized

màu / vàng / đồng / mạ crôm
Tay cầm bằng nhôm cho bánh hơi
màu / vàng / đồng / mạ crôm
Bánh xe hơi bằng gỗ óc chó / sồi
Tay cầm bằng gỗ cho bánh xe hơi bằng gỗ óc chó / gỗ sồi
Bánh hơi bằng gỗ ô liu
Tay cầm bằng gỗ ô liu bánh hơi
Bánh hơi sơn trắng / đen
Tay nắm bánh hơi sơn trắng / đen
Bánh xe hơi sơn tất cả các màu (RAL)
Xử lý bánh xe hơi sơn tất cả các màu (RAL)

€ 212,00
€ 36,00
€ 261,00
€ 54,00
€ 200,00
€ 28,00
€ 261,00
€ 37,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 116,00
€ 116,00

KHAY NHỎ GIỌT
4720010 Khay nhỏ giọt có hệ thống thoát nước 30 x 18 cm
4720011 Khay nhỏ giọt: hệ thống thoát nước & nước rửa 30x18 cm
4720012 Khay nhỏ giọt có hệ thống thoát nước 40 x 18 cm.
4720013 Khay nhỏ giọt: hệ thống thoát nước & nước rửa 40x18 cm
4720014 Khay nhỏ giọt có hệ thống thoát nước 60 x 22 cm
4720015 Khay nhỏ giọt: hệ thống thoát nước & nước rửa 60 x 22 cm
Kích thước khác theo yêu cầu
Lưới nângespresso 5,5 cm. (để phù hợp với khay nhỏ giọt)
Lưới nângespresso 5,5 cm. (để phù hợp với khay nhỏ giọt)

* Giá tùy chỉnh khi đặt hàng

€ 134,00
€ 266,00

€ 213,00
€ 231,00
€ 229,00
€ 327,00
€ 338,00
€ 426,00
€ 74,00
€ 80,00

1 silos

AZOMICO
XLVI Azomico: Dự án Nitơ của “XLVI” là
một khái niệm đổi mới phi thường, một cuộc
cách mạng hệ thống được thiết kế để đảm
bảo lưu trữ lâu dài hạt cà phê rang.
Bằng cách thêm nitơ ở áp suất cao hơn
thay thế khí được tạo ra bởi hạt cà phê khi
chúng thải ra khí và hương liệu, trong các
thùng chứa được thiết kế đặc biệt để chịu
áp suất cao việc mất mùi thơm cafe bị vô
hiệu hóa.
Các mùi thơm, không thể rời khỏi hạt nên
cafe có thể được bảo quản trong một thời
gian dài hơn so với việc sử dụng bất kỳ hệ
thống bảo quản nào khác.
•

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng
Thể tích Silos tối đa
Kích thước

42 Kg
3,5 Kg each
D 60 cm
W 35 cm
H 160 cm

AZOMICO

2 silos

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng
Thể tích Silos tối đa
Kích thước

84 Kg
3,5 Kg each
D 60 cm
W 70 cm

Cấu trúc sắt thô

H 160 cm

AZOMICO

MÔ HÌNH
Cấu trúc hàng đầu của bộ đếm
Cấu trúc gắn tường
• Cấu trúc trên đầu
• Cấu trúc tùy chỉnh

3 silos

•

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

•

Khối lượng

126 Kg

Thể tích Silos tối đa

3,5 Kg each

Kích thước

D 60 cm
W 105 cm
H 160 cm

HỆ THỐNG PATENTED

AZOMICO

4 silos

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng 168 Kg
Thể tích Silos tối đa 3,5 Kg
Kích thước P 60 cm
L 140 cm

Azomico 4 silo - Cấu trúc mặt trên quầy- Phụ kiện: bộ ống đồng, tấm nhôm Azomico XLVI, bộ đèn led.

H 160 cm

TÙY CHỈNH / PHỤ KIỆN* AZOMICO
2800015
2800016
2800017
2800018

AZOMICO COPPER TUBE KIT (1SILOS)
AZOMICO COPPER TUBE KIT (2 SILOS)
AZOMICO COPPER TUBE KIT (3 SILOS)
AZOMICO COPPER TUBE KIT (4 SILOS)

“AZOMICO” ALUMINUM PLATE
8010007
CUSTOMIZED ALUMINUM PLATE
8010016
4510001
ĐÈN.
SILOS. Mạ kim loại vàng/ đồng / mạ crôm
SILOS. TREATMENT ANODIZED đen - vàng

* Giá tùy chỉnh khi đặt hàng

€
€
€
€

457,00
476,00
494,00
514,00

€ 554,00
€ 640,00
€ 400,00
€ 699,00
€ 399,00

BANCO MOKA

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT tùy chỉnh
Ví dụ:
7 fires

3

fornello elettrico

4

2

battifcndi

Đặc trưng:
•
•
•
•
•
•
•
•

7 bếp điện (400 W mỗi cái)
Bồn nước nóng lạnh
Knock box
Lưới nhỏ giọt
bảng điều khiển với bộ đếm thời gian
Công suất 2000W
Bảng điện an toàn
Nguồn điện ba pha: 380 - 400 V / 50-60 Hz
4800 W

để chuẩn bị moka trong 2 phút..
Phụ kiện:
• khay (có khắc cho moka và 2 ly)
• hỗ trợ lấp đầy bộ lọc (để nhanh chóng lấp đầy 4

bộ lọc)

D 100,2 cm
H 91,5 / 111,5 cm

6

griglia di scolo

Banco Moka XLVI là một dự án trang trí nội thất với các phụ kiện được
thiết kế đặc biệt để cung cấp cho khách hàng một thực đơn gồm các
công thức nấu ăn truyền thống và sáng tạo.
Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản: đặt bình pha cà phê ở trung tâm,
nâng cao giá trị của nó và làm cho nó thuận tiện để sử dụng trong cơ sở
công cộng.
Công nghệ này, bằng hệ thống lọc nước và hệ thống dẫn nước hoàn
hảo/ trao đổi nhiệt cà phê/ kim loại, cho phép có được một tách cà phê
sạch hơn, thơm hơn trong một thời gian ngắn.
Banco Moka làm phong phú thêm môi trường với hương thơm và cảm
giác đặc trưng của Ý. Banco Moka các đối tượng phục vụ, đồ sành sứ và
cà phê pha trộn hoàn hảo thành một tổng thể chất lượng, vận chuyển
chúng tôi đến một nơi đầy lịch sử và thú vị.
DÀNH THỜI GIAN CỦA BẠN!

380 - 400 V / 50-60 Hz
W 163,5 cm

7

Rubinetto acqua
calda e fredda

4800 W

Voltage
Kích thước
5

1

Công suất

BANCO MACCHINA
XL27
Tích hợp module. Đặc trưng:

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Tùy chỉnh
Ví dụ
1 station XL27

•
•
•
•
•
•
•

2 nhóm cà phê (vòi nước)
1 steam
lưới xả
spulboy
Làm ấm tách
Lắp đặt dưới quầy
Công suất
220/380 V / 5500 W / 50-60 Hz

Máy đếm với tích hợp đầy đủ module
Đặc điểm
•
•
•
•
•

Module và bộ đếm tích hợp sẵn
Đèn
hệ thống điện
knock box
giỏ rác tích hợp

Có thể tùy chỉnh về ngoại hình và vật
liệu

Khối lượng

- Kg

Công suất

5500 W

Voltage

220-240/380-400 V

Tần số

50-60 Hz

Kích thước

D 100 cm
W 254 cm
H 90 cm + gruppi

METAL WORK STATION

SMALL - 70 cm

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng

113 Kg

Kích thước

D 54 cm
78 có khay cho barista
W 70 cm
H 81 cm

METAL WORK STATION
LARGE - 90 cm
€ 6.200,00
ITEM 1400002 (standard)
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng
Kích thước

116 Kg
D 54 cm
78 có khay cho barista
W 90 cm
H 81 cm

XLVI Metal workstation: trạm làm việc bằng kim loại với khay phục vụ cho nhân viên
pha cà phê. Vòi rửa bình sữa, lưới phơi, vòi lấy nước tinh khiết.

FORNELLO MOKA
2 fires

FORNELLO MOKA
ĐIỂM KỸ THUẬT
5,8 Kg

Khối lượng

900W

Công suất
Voltage
Kích thước

220 - 240 V
D 36 cm
W 27 cm
H 19 cm

4 fires

FORNELLO MOKA
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng
Công suất
Voltage
Kích thước

10,8 Kg
1800W
220 - 240 V
D 36 cm
W 46 cm
H 19 cm

Bếp điện chiết cafe moka.
Có sẵn trong các phiên bản 2 và 4 lửa.
Được điều khiển bằng bộ hẹn giờ tiện lợi không để ngọn lửa vẫn
sáng không cần thiết.
Đặc trưng:
•

Cơ chế bảo vệ chống lật và chống bỏng

tazza calda

TAZZA CALDA
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng
Công suất
Voltage
Kích thước

15 Kg
400W
220 - 240 V
D 50,5 cm
W 61,5 cm
H 38,8 cm

Máy hâm nóng cốc với bộ phận làm nóng tích hợp, dành cho bất kỳ ai
làm việc mà không có máy hâm nóng cốc hoặc cần thêm không gian.
Một giải pháp đơn giản, trong thiết kế XLVI điển hình.
Đặc trưng:

•
•
•

Thép không gỉ
Hệ thống sưởi tích hợp
Electronic

FLAT BASE TAMPER
với tay cầm màu đen

Item Code 1900002

Đường kính

5,8 cm

FLAT BASE TAMPER với tay Item Code 1900003
cầm màu nâu

FLAT BASE TAMPER với
tay cầm gỗ óc chó

Item Code 1900004

Đường kính

Đường kính

5,8 cm

5,8 cm

CONVEX BASE TAMPER Item Code 1900005
với tay cầm màu đen

CONVEX BASE TAMPER
với tay cầm màu nâu

Đường kính

5,8 cm

Đường kính

WOODDEN TRAY XLVI
XLVI khay gỗ
Trọng lượng
Kích thước
sâu
rộng
cao

Item Code 1930001

WOODDEN TRAY XLVI Item Code 1930002
FOR MOKA TENDER
XLVI khay gỗ có ngăn
Trọng lượng
700 g ca
sâu
Kích thước
33 cm
rộng
23,5 cm
cao
3 cm

810 g
33 cm
23,5 cm
3 cm

Item Code 1900006

5,8 cm

CLEAN SPONGE FILTER Item Code1900100
90 g
Trọng lượng
30 cm
Kích thước
sâu
50 cm
rộng

CONVEX BASE TAMPER Item Code 1900007
với tay cầm gỗ óc chó
Đường kính

5,8 cm

WOODDEN TRAY XLVI
XLVI khay gỗ sạc nhanh
Trọng lượng
Kích thước
sâu
rộng
cao

Item Code 1930004
830 g
34 cm
14,5 cm
5 cm

CAFFETTIERA XLVI 3 Item Code 1930020
tách bằng nhôm
cups: 3

GLASS
XLVI
180 cc hai lớp
Trọng lượng
Hộp
Kích thước

GLASS
XLVI
300 cc hai lớp
Trọng lượng
Hộp
Kích thước

CAFFÈ CUP XLVI
Hộp
Trọng lượng
Kích thước

Item Code 1920100

depth
width
height

150 g
1 pcs x box
9 cm
9 cm
10 cm

Item Code 1920101

depth
width
height

208 g
1 pcs x box
10,2 cm
10,2 cm
11,6 cm

depth
width
height

Item Code 1920001
6 pcs x box
1.600 g
26 cm
14,1 cm
11,8 cm

GLASS
XLVI
450 cc hai lớp
Trọng lượng
Hộp
Kích thước

GLASS XLVI 90 cc
hai lớp
Trọng lượng
Hộp
Kích thước

CAPPUCCINO
CUP XLVI Hộp
Trọng lượng
Kích thước

Item Code 1920102

depth
width
height

271 g
1 pcs x box
10,8 cm
10,8 cm
14 cm

MUG 380 ml
Hộp
Trọng lượng
Kích thước

depth
width
height

Item Code 1920011
1 pcs x box
545 g
12,7 cm
9,3 cm
10,5 cm

balo du lịch XLVI
đen xám
Kích thước

Item Code 1910001

Túi da XLVI
đen
Kích thước

Item Code 1910030
great

Item Code 1920103

depth
width
height

90 g
1 pcs x box
7,2 cm
7,2 cm
8 cm

depth
width
height

Item Code 1920002
6 pcs x box
4000 g
35,8 cm
24,1 cm
12,6 cm

POLO XLVI
xám trắng
Kích thước

T-SHIRT XLVI
đen xám
Kích thước

M / L / XL

Item Code 1930002
M / L / XL

Item Code 1910031
great

PRICE LIST
ACCESSORIES
1900002 Tamper đế phẳng với tay cầm màu đen

€ 65,00

1920001 Ly cà phê espresso XLVI (BOX 6 CUPS)

€ 75,00

1900003 Tamper đế phẳng với tay cầm màu nâu

€ 65,00

1920002 Ly cà phê cappuccino XLVI (BOX 6 CUPS)

€105,00

1900004 Tamper đế phẳng với tay cầm gỗ óc chó

€ 70,00

1920011 cốc XLVI màu

€ 20,00

1900005 Tamper đế lồi với tay cầm màu đen

€ 65,00
€ 65,00

1920100 Ly XLVI 180 cc (6 oz)

€ 14,00

1900006 Tamper đế lồi với tay cầm màu nâu

€ 70,00

1920101 Ly XLVI 300 cc (12 oz)

€ 15,00

1900007 Tamper đế lồi với tay cầm gỗ óc chó.

1920102 Ly XLVI 450 cc (15 oz)

€ 15,00

1900100 Bộ lọc làm sạch 30 x 50

€ 15,00

1920103 Ly XLVI 90 cc (3 oz)

€ 12,00

1910001 Áo polo XLVI - grey

€ 43,00

1930001 Khay gỗ XLVI *

€ 65,00

1910005 Áo thun XLVI - grey

€ 32,00

1930002 Khay gỗ MOKA *

€ 88,00

1930004 Khay gỗ FAST CHARGE *

€ 88,00

1910030 balo du lịch XLVI

€ 107,00

1910031 Túi da XLVI

€ 500,00

1930020 caffettiera XLVI TOP 3 ly nhôm
* logo tùy chỉnh theo yêu cầu / yêu cầu giá cả

€ 70,00

** tất cả các hình ảnh chỉ dành cho mục đích minh họa. Các mô hình cơ bản
và tùy chỉnh có thể thay đổi.

