
Den varma dryckesautomaten som håller dig i linje 
med de senaste trenderna inom konsumtion.

PHYGITAL SOLUTIONS

AGILY
DU HAR TOTAL KONTROLL ÖVER 
FÖRÄNDRINGAR



01 Två gränssnitt att välja mellan. Erbjud 
den yttersta interaktionen med 21-tums 
pekskärmen: tydliga och intuitiva menyer, 
produktvideor och annan användbar 
konsumentinformation. Eller så kan du sträva 
efter enkelhet med det smarta gränssnittet: 
25 bakgrundsbelysta knappar och en 7-tums 
pekskärm dedikerad för personlig anpassning 
av drycken och information om produkten 
som serveras.

02  Upplyst slinga med anpassningsbara färger 
för att vägleda användaren från betalning till 
dryckinsamling.

06 Ergonomiskt dörrhandtag integrerat i 
aluminiumramen.

05 Mjukstängande dörr till 
dispenseringsutrymmet.

SKILLNADEN 
FINNS I 
DETALJEN
Dynamik, mångsidighet, 
anpassning, sofistikerade 
detaljer: Agily tar till och med 
stil i oväntade riktningar.

03 Plåtdörr med integrerad pekskärm i övre 
delen, gott om ytor att personifiera med 
klistermärken i nedre delen och i sidodelen 
var myntfacket och betalningssystemen finns.

04 Revolutionerande design med lutande linjer 
och asymmetriska delar för en slående 
look och känsla. Kvalitetsmaterial och 
uppmärksamhet på detaljer, med “diamant”-
formade hörn med en spegelfinish för att 
skapa kontrast med den borstade effekten av 
aluminiumramen.

AGILITY: HEMLIGHETEN 
TILL DIN NUVARANDE OCH 
FRAMTIDA FRAMGÅNG

AGILY L

Ett ständigt föränderligt 
erbjudande, för att 
hålla sig up to date med 
marknadsutvecklingen. Agily 
följer dig mot framtiden.

Agility har en konkurrensfördel som kan mätas 
över tid: medan andra tvingas byta ut sina 
maskiner, behöver du enbart göra en uppdatering.

Nöjet att bli överraskad av en varuautomat 
som kan “uppfatta” användarnas önskemål 
och svara på dem.

heart

abacus

Inom varuautomatbranschen är förmågan 
att förändras vid rätt tidpunkt och fånga 
upp nya konsumenttrender hemligheten 
till varaktig framgång. Agily erbjuder dig 
chansen att snabbt uppdatera ditt utbud 
genom att lägga till frestande specialiteter 
till menyn, vilket ger användarna större 
valmöjligheter och gör interaktion med 
maskinen mer lockande. Ta ett steg mot 
nästa tillfälle, fresta din kunder med 
nya förslag och fortsätt att utveckla din 
verksamhet: med Agily har du total kontroll 
över förändringar.
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EASY CONFIGURATION

Physical Tack vare den nya modulära elektroniska arkitekturen 
med enkel anslutning och automatisk igenkänning av moduler 
är konfigurationen enkel, och du har ett brett utbud av 
alternativ för att skapa den maskin du behöver: du kan sätta in 
upp till två kaffemagasin, skapa olika kombinationer av lösliga 
produkt, välj mellan den andra koppen eller topping-kit och 
erbjuder två olika typer av socker.

Digital Med den nya programvaran BI-Creator kan du 
snabbt och enkelt ställa in Agilys menyer och recept. Dra-
och-släpp-navigationssystemet är intuitivt, och den guidade 
processen låter dig spara tid genom att bara konfigurera det 
du verkligen behöver: i enlighet med dina krav kan du välja från 
förinstallerade bibliotek eller anpassa ditt erbjudande.

EASY MAINTENANCE

Physical Maskinens struktur har utformats för att erbjuda största 
möjliga rörelsefrihet. Alla moduler är lätta att ta bort för rengöring, 
och behållarna kan hängas upp för enklare fyllning. Med den nya 
fordonsbaserade elektroniska plattformen kan maskinen övervaka 
sin egen status och vägleda dig i att lösa eventuella problem.

Digital Agily är så avancerat att det i framtiden kommer att kunna 
kommunicera med tredjepartsappar, vilket till exempel möjliggör 
integration av data som registreras av maskinen med vilken 
IoT-plattform som helst. Det betyder att du kommer att kunna 
förutse och optimera underhållsverksamheten och nå ännu högre 
effektivitetsnivåer.

EASY INTERACTION

Physical En 21” pekskärm för en multimediaupplevelse eller ett 
smart gränssnitt för enkel interaktion. Locka dina kunder med 
kampanjerbjudanden, produktinformation och ett brett utbud av 
möjligheter att skräddarsy drinkar. Med de led-styrda processerna kommer 
de alltid att veta hur de ska få det de vill ha.

Digital För att ha full kontroll över förändringar måste du ha rätt 
instrument nu, för att ta din maskin till framtidens automater. Agilys 
inbyggda API-system låter dig göra konsumentupplevelsen ännu 
mer givande via tredjepartsappar som väderinformation, nyheter, 
användarprofileringssystem och röststyrda assistenter.
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AGILY L AGILY M

PEKSKÄRMSGRÄNSSNITT 21” PEKSKÄRMSGRÄNSSNITT 21”

AGILY L + FLESSY L SLAVE

LÄTT ATT ANVÄNDA
■ 21” pekskärmsgränssnitt eller smart 
gränssnitt med 25 bakgrundsbelysta 
knappar och en 7” pekskärm.
■ Ljusande väg för att vägleda 
användaren.

STOR KAPACITET
■ Upp till 2 standard- eller 
vakuumkaffebehållare.
■ Upp till 10 behållare för lösliga 
drycker.
■ Upp till 2 sockerbehållare.
■ Alternativ med topping dispenser 
kit (x2) eller andra kopp kit (ett val av 
diametrar från 57/70/74/80).
■ Kapacitet för upp till 1100 koppar.

Agily L och M, smidighet 
i format, smidighet i 
valen för evolutioner 
inom vending.

Är din maskin perfekt för dig? Självklart! Det är Agily och det anpassar sig efter alla dina behov! Du kan välja den 
smarta versionen av Agily L, med en bakgrundsbelyst gränssnittspanel eller en 21” pekskärm för ökad interaktion. 
Om du letar efter en mer kompakt maskin finns Agily M, återigen tillgänglig i Smart- eller Touchscreen-versioner.
Tack vare Agilys utmärkta modularitet kan du även ställa in maskinen i enlighet med dina mål, och naturligtvis 
ändra den när du går, när och hur du vill: du kan erbjuda två varianter av kaffe och socker, ha upp till tio behållare 
för lösligt produkter, välj den andra koppsatsen för att erbjuda fler drinkformat, eller toppingsdispensersatsen för 
ännu godare menyer.

PEKSKÄRM 21” 2 KOPP DISPENSER 
(OPT.)

ESPRESSO
BRYGGARE

SMART
GRÄNSSNITT

VAKUUM KAFFE 
BÖNHÅLLARE

TOPP-DISPENSER
(OPT.)

VARIABEL
KAMMARE KOPPSENSOR

Ett urval av möjliga konfigurationer... 
och mycket mer.
Nu är det upp till dig!
Skapa din perfekta konfiguration.

SINGEL GRINDER (1ES)

1 kaffebönbehållare
4 snabbprodukter stora kapslar
2 omedelbara produkter kanistrar smala
4 mixers

DOPPIO MACININO (2ES)

1 vakuumbehållare för kaffebönor
1 kaffebönbehållare
5 snabbprodukter stora kapslar
3 mixers

SINGEL GRINDER (1ES)

1 vakuumbehållare för kaffebönor
4 snabbprodukter stora kapslar
2 omedelbara produkter kanistrar smala
4 mixers

DOPPIO MACININO (2ES)

2 vakuumbehållare för kaffebönor
3 omedelbara produkter kanistrar stora
4 omedelbara produkter kanistrar smala
4 mixers

VACUUM
HOPPER

VACUUM
HOPPER

VACUUM
HOPPER
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Bianchi Vending är ett varumärke som tillhör:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

Specifikationer och teknisk 
information som ges är vägledande 
och kan komma att ändras utan 
föregående meddelande.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
■ Elförsörjning: 220-240V; 50/60 HZ
■ Strömförsörjning: 1,7 kW
■ Vattenförsörjning: kopplingsanslutning = 3/4, vattentryck = max 0,65 Mpa

TEKNIK
■ Espressokaffebryggare (ES): traditionell italiensk espresso.
■ Kaffebryggare med variabel kammare (ESV): doser från 8 till 13 g. 
Garanterar optimala kaffepressnings- och infusionsförhållanden för 
olika kafferecept.
■ Vacuum kaffebönbehållare (VH): vakuumsystem för bättre 
arombevarande.
■ Toppingdispenser för att berika drycker med kakaopulver, choco 
pops, müsli...

BETALNINGSSYSTEM
■ Kompatibel med alla huvudbetalningssystem baserade på Executive- 
och MDB-protokoll.

MILJÖ
■ En potentiellt längre livscykel: möjligheten att konfigurera och 
omkonfigurera maskinen i enlighet med förändrad efterfrågan.
■ Kompatibel med pappersmuggar och trärörare, och möjlighet att 
dispensera drycker i muggar eller muggar.
■ Energisparläge: energibesparingar tack vare möjligheten att sätta 
pannan i standbyläge under en bestämd tidsperiod, vilket förbrukar 
mindre energi.
■ I enlighet med ROHS och WEEE.

AGILY VERSIONER AGILY L AGILY M

Användargränssnitt touch 21” / smart touch 21” / smart

Kaffebryggare ES/ESV/IN* ES/ESV/IN*

Boilers enkel eller dubbel enkel eller dubbel

Kaffebönbehållare

upp till 2
(standard eller vakuum)

standard 2ES (3,8 kg)
standard 1ES (4,8 kg)

vakuum VH (2,2 kg)

upp till 2
(2 standard eller 1 standard + 1 vakuum)

standard 2ES (2,8 kg)
standard 1ES (3,8 kg)

vakuum VH (2,2 kg)

Instant produkt-kanistrar “slim”, version ES/ESV (3 l) upp till 10 upp till 10

Instant produkt-kanistrar “large”, version ES/ESV (6,5 l) upp till 5 upp till 5

Instant produkt-kanistrar “slim” version IN (3 l) upp till 12 upp till 12

Instant produktbehållare “stora”, version IN (6,5 l) upp till 6 upp till 6

Socker kanistrar “smal” (3 kg) eller “stor” (7 kg) 1 stor eller 2 smal 1 stor eller 2 smal

Blandare version ES / ESV upp till 5 upp till 5

Mixers version IN upp till 6 upp till 6

Sirap BIB frivillig frivillig

Toppning kanistrar** 2 (frivillig) 2 (frivillig)

Dispenser av koppar med variabel diameter

att välja ifrån:
Ø 57 mm 910 st

Ø 70-74 mm 650 st
Ø 80 mm 440 st

att välja ifrån:
Ø 57 mm 910 st

Ø 70-74 mm 650 st
Ø 80 mm 440 st

Andra dispensern med koppar med variabel diameter**
frivillig, att välja ifrån:

Ø 70-74 mm 150 st
Ø 80 mm 130 st

frivillig, att välja ifrån:
Ø 70-74 mm 130 st

Ø 80 mm 110 st

Maximal koppkapacitet upp till 1100 st (Ø 57/70) upp till 910 st (Ø 57/70)

Omrörare dispenser 90 mm-125 mm singola / 470 st singola / 470 st

Andra omrörardispensersats (med andra koppsats) frivillig / 470 st frivillig / 470 st

Koppsensor frivillig frivillig

Mått mm
H 1830 x B 685 x D 870

Smart 203 kg / Touch 212 Kg
H 1700 x B 685 x D 870

Smart 195 kg / Touch 205 Kg

*ES = traditionell espressokaffebryggare   ESV = kaffebryggare med variabel kammare   IN = 100 % lösligt kaffe

**Tillval med antingen topping kit eller andra kopp kit. Den andra koppsatsen är inte tillgänglig för versioner med topping.


