
Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

FormaçãoColocação em 
funcionamento
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GRANIZADORAS VERTICAIS

Bandeja de gotejamento com 
indicador de nível que indica 
quando o recipiente está cheio.

Painel de controlo de fácil 
utilização.

Tampa luminosa com sistema 
de fecho de segurança.

Depósito e torneira fáceis 
de desmontar sem utilizar 
ferramentas.

SPIN 1 FF

SPIN 3 FF

Dispensadores

SPIN

Granizadoras verticais

SPIN 2 FFModelos SPIN 1 FF SPIN 2 FF SPIN 3 FF

Capacidade cuba l 12 12x2 12x3

Tensão/Fases V/n.o 230/2 230/2 230/2

Potência elétrica W 450 1000 1200

Intensidade absorvida A 1.95 4.34 5.21

Compressor W 342 535 974

Refrigerante tipo R404A R404A R404A

Condensação ST/AF/W AF AF AF

Largura mm 270 470 670

Profundidade mm 520 520 520

Altura mm 810 810 810

Peso líquido/bruto kg 29/32 47/52 68/70

Características técnicas

Modelos SPIN 1 FF SPIN 2 FF SPIN 3 FF

Código 2PSN0002 2PSN0003 2PSN0023

• Elevada capacidade produtiva de cada depósito (12 l). 

• Tampa luminosa com sistema de fecho de segurança. 

• Painéis em aço inoxidável. 

• Bandeja de gotejamento com indicador de nível 
(flutuador) que indica quando o recipiente está cheio. 

• Depósito e torneira fáceis de desmontar sem utilizar 
ferramentas, o que permite uma limpeza rápida e uma 
maior higiene.

Características principais:
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Bandeja para recolha de gotas Torneira de extração
 com sistema antigotejamento.

Painel de controlo com 
função dupla: granizado 
ou bebida fria.

GRANICREAM 3-S

GRANICREAM

Modelos GRANICREAM 1-S GRANICREAM 2-S GRANICREAM 3-S

Capacidade l 10x1 10x2 10x3

Potência W 300 650 900

Embalagem de cartão cm 30,5x53x93 58x54x97 77x54x97

Dimensões cm 20x52x79 40x50x79 60x50x79

Peso líquido Kg 28 48 60

Peso bruto Kg 30 51 63

Características técnicas

Modelos GRANICREAM 1-S GRANICREAM 2-S GRANICREAM 3-S

Código 2PSN0051 2PSN0071 2PSN0065

GRANIZADORAS VERTICAIS

Dispensadores de bebidas

Granizadoras verticais

• Ideal para preparar e servir sorvetes naturais, granizados 
frescos e outras bebidas frias, cremes com sabor a café 
ou cappuccino, iogurte gelado ou chocolate frio. De 
reduzidas dimensões e aspeto elegante, são máquinas de 
rápida instalação e uso simples que se podem colocar em 
qualquer espaço. 

• Dimensões extramente reduzidas. 

• Máxima funcionalidade e economia de utilização. 

• Tampa sem luz com sistema de fecho de segurança. 

• Dupla função: granizadora e refrigeradora de bebidas. 

• Painel em aço inoxidável. 

• Bandeja para recolha de gotas com indicador de nível.

• Termóstato eletrónico.

Características principais:
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MÁQUINAS DE GRANIZADOS VERTICAIS

Modelos GRANISMART 5 X 1 GRANISMART 5 X 2 GRANISMART 5 X 3

Código 2PSN0029 2PSN0032 2PSN0033

GRANISMART 5 X 1

Características técnicas

Dispensadores de bebidas

Máquinas de granizados verticais

Características principais:

Alta capacidade produtiva de 
cada depósito (12 l).

Alavanca fácil de utilizar, montar 
e desmontar.

• Permite preparar sumos e cocktails de forma rápida e 
simples. Três opções com um simples gesto.

• Bandeja de gotejamento com indicador de nível (flutuador) 
que assinala o preenchimento do recipiente.

• A sua alavanca Push@Pull, fácil de utilizar, de montar e 
desmontar, proporciona a opção de combinar sabores de 
dois tanques de cada vez.

Modelos GRANISMART 5 X 1 GRANISMART 5 X 2 GRANISMART 5 X 3

Capacidade cuba L 5X1 5X2 5X3

Alimentação elétrica V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Potência elétrica W 650 650 650

Intensidade absorvida A 7 7 7

Compressor kW 0,28 0,28 0,28

Refrigerante tipo R-404 R-404 R-404

Condensação tipo AF AF AF

Largura mm 260 400 600

Profundidade mm 400 400 400

Altura mm 630 630 630

Peso líquido/bruto kg 22/24 33/36 47/51

GRANISMART
NOVO



Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

FormaçãoColocação em 
funcionamento

Garantia total

SERVIÇOS 
OPCIONAIS*

M
aq

ui
na

ri
a

de
 g

el
at

ar
ia

, p
as

te
la

ri
a

e 
be

bi
da

s

Incluem controlo 
eletrónico para a regulação da 
temperatura do produto 
no depósito.

Torneira de extração 
do produto.

Pás agitadoras.

DRINK MAGIC 20

DRINK MAGIC

Revestimento. DRINK MAGIC 12

Modelos DRINK MAGIC 12 DRINK MAGIC 20

Capacidade do depósito l 12 20

Tensão/fases V/n.o 220/1 220/1

Potência elétrica W 150 160

Intensidade absorvida A 2 2,1

Compressor CV 1/8 1/8

Refrigerante tipo R-134-a R-134-a

Condensação ST/AF/W AF AF

Largura mm 435 470

Profundidade mm 350 410

Altura mm 760 775

Peso líquido/bruto kg 16,3 / 18,3 16,6 / 18,6

Características técnicas

Modelos DRINK MAGIC 12 DRINK MAGIC 20

Código 2DSN0118 2DSN0112

MÁQUINA PARA BEBIDAS FRIASMáquina para bebidas frias

• As novas máquinas DRINK MAGIC foram concebidas 
para refrigerar e dispensar qualquer tipo de bebida, chá, 
café, leite e sumos naturais. Têm ainda uma torneira 
especial que permite dispensar sumos de fruta naturais 
densos e/ou com polpa. 

• Capacidade produtiva de cada depósito (12 l ou 20 l). 

• Depósitos removíveis de policarbonato. 

• Nova torneira para servir bebidas com ou sem polpa. 

• Mistura da bebida usando um agitador.

Características principais:

Dispensadores de bebidas
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Revestimento em aço 
inoxidável de alta qualidade 
que proporciona uma maior 
higiene e durabilidade.

Incluem termóstato regulável 
para adequar a temperatura 
a todas as exigências.

Incluem bandeja 
de recolha de gotas para 
uma maior higiene.

CHOCOLADY

CHOCOLADY

Torneira exclusiva 
anti-obstrução.

Modelos CHOCOLADY

Capacidade l 5

Tensão/Fases V/n.o 220/2

Potência elétrica W 1000

Diámetro mm 260

Altura mm 470

Peso líquido/bruto kg 8/9

Características técnicas

Modelos CHOCOLADY

Código 7DSN0077

CHOCOLATEIRAChocolateira

• A chocolateira “Chocolady” está concebida para aquecer 
e misturar qualquer tipo de bebida (chá, café, leite, etc.) 
e, em especial, chocolate, ao qual assegura sempre uma 
densidade e uma cremosidade perfeitas. 

• Aquecimento em “banho-maria” do produto. 

• Mistura contínua para obter um produto homogéneo. 

• Termóstato regulável para obter a temperatura desejada. 

• Torneira exclusiva anti-obstrução. 

• Caldeira em aço inoxidável isolada termicamente. 

• Pés antideslizantes. 

• Bandeja para a recolha de gotas, com indicador                   
de nível de água.

Características principais:

Dispensadores de bebidas
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Dispensador em forma 
de estrela.

Seleção manual entre 
produção de cremes frios 
e produção de granizados.

Botão saída rápida.

SPIN-EVO

SPIN-EVO

Termóstato eletrónico.

Modelos SPIN-EVO

Capacidade depósito l 12

Tensão/fases V/n.o 220/2

Potência elétrica W 350

Intensidade absorvida A 3.5

Compressor CV 1/4

Refrigerante tipo R-404

Condensação ST/AF/W AF

Largura mm 260

Profundidade mm 520

Altura mm 810

Peso líquido/bruto kg 29/32

Características técnicas

Modelos SPIN-EVO

Código 2PSN0031

CREMES FRIOSCremes frios

• Cuba e torneira facilmente removíveis, sem ter                    
de usar ferramentas, para uma limpeza rápida  e uma             
higiene total. 

• SPIN-EVO estabelece um novo marco para as máquinas 
de produção de cremes frios e soft. 

• Além da sua conceção original, SPIN-EVO assegura       
uma excelente capacidade de produção e a sua ampla 
cuba assegura uma maior produção diária.

Características principais:

Dispensadores de bebidas




