
EXPOBAR 



Når vi designet den nye kaffekvernen vår, tok 
vi i bruk all vår erfaring som produsent av 
profesjonelle kaffemaskiner. 

Expobar Pulse ble ikke bare laget for å passe 
perfekt sammen med våre espressomaskiner, 
men også for å finne den perfekte 
balansen mellom ytelse og funksjonalitet i 
kverneprosessen:

• Høyhastighetskvern
• 75 mm Crem TechTM flate kvernskiver
• Trinnløs mikrometrisk kvernjustering 
• Display med høy oppløsning

ELECTRONIC SOUL, TASTEFUL FEELING



Espressokvern med høy ytelse

• 75 mm flate kvernskiver i eksklusiv Crem Tech-design
• Kvernskiver i herdet stål
• Høy ytelse og trinnløs mikrojustering.
• Høy kvernehastighet: opptil 5,5 g per sekund med  

+/- 0,2 g presisjon.
• Bønnebeholder med sotet finish 
• Støydemping.

Elektronikk og funksjonalitet

• Brukervennlig digitalt display med høy oppløsning
• Tellere
• Enkel eller dobbel shot
• Kontinuerlig / start-stopp-knapp
• Håndfrisystem og høydejusterbar gaffel og utløp som kan 

tilpasses forskjellige bajonetter.
• LED-lys for bajonett

Kundetilpasning 

• Matt sort og hvit som standard
• Kan leveres i andre farger
• Plass til egen branding

FUNKSJONER &  
TEKNISKE DATA

MODELLER OG 
TILLEGGSUTSTYR

MODELLER 

Pulse 75 mm flate kvernskiver i eksklusiv Crem Tech-design

TILLEGGSUTSTYR 

2 kg bønnebeholder 

Kundetilpassede klistremerker (bakside av kvern)

Mål 

Vekt

Nominelle effekter

Motoreffekt

Hoveddel 

Kvernjustering

Kvernehastighet

Presisjon

O/min / DB maks.

Type kvernskive

Bladform

Kvernskiver laget av

Størrelse på kvernskive

Størrelse på bønnebeholder

Materiale i bønnebeholder

Farge på bønnebeholder

Display

Doseringsmodus 

Pulse grinder 75 mm SORT 

Pulse grinder 75 mm  HVIT 

222 x 263 x 559 mm

11,5 kg

 220–240 V / 60 Hz

900 W

Aluminium 

Mikrometrisk trinnløs 

5,5 g /sek min. (HS) 

+/- 0,2 gr 

1400 / 65 

Flat 

Eksklusiv Crem TechTM-design

Herdet stål 

75 mm 

Min. 1,2 kg 

Kostil B

Sotet finnish 

Høy oppløsning 

1, 2, c, +, - (5 knapper)  

0C000203 

E1009W

PULVERBELEGG 

Antrasittgrå

Grå

Ferrarirød

Grønn

Blå
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