
Efficiëntie van de 
eerste tot de laatste 
kop koffie.

Het compacte en robuuste 
ontwerp van de 
automatische QUIMBOA 
koffiemolen biedt 
maximale prestaties en 
efficiency om te voldoen 
aan de behoeften van de 
horeca professionals.

MARKIBAR is een toonaangevend bedrijf in onderzoek, ontwerp, 
ontwikkeling en productie van automatische koffiemolens voor de 
professionele horeca.

Al 30 jaar werkt Markibar aan innovatieve oplossingen voor onze klanten, om 
de koffie kwaliteit van elke kopje te garanderen.

Wij brengen al onze kennis en passie voor innovatie samen om automatische 
koffiemolens te maken, die het werk van de horeca professionals eenvoudiger 
maakt. 

Wij produceren onze producten met lokale leveranciers, waardoor we kwaliteit, 
betrouwbaarheid en service garanderen vanuit ons bedrijf gevestigd in Noord 
Spanje

Markibar Nederland
powered by Nexc Coffee Solutions 

info@markibar.nl
www.markibar.nl

Zo veelzijdig als uw 
wensen.

De professionele ASPE  
koffiemolen is speciaal 
ontworpen voor de 
barista. De koffiemolen 
past zich aan aan al uw 
maal behoeften, van 
speciale koffie soorten 
tot hoge capaciteit.

QUIMBOA

Meer dan 30 jaar ervaring met professionele koffiemolens

ASPE

De ideale automatische 
koffiemolen voor de horeca

Gemak, robuust, eenvoudig in 
onderhoud, makkelijk te reinigen 
en nauwkeurige dosering. Dit 
zijn enkele kenmerken van de 
MARKIBAR koffiemolens.

Naast de IZAGA bieden wij een 
compleet assortiment 
MARKIBAR professionele 
koffiemolens met de QUIMBOA 
and ASPE modellen.

Ontdek onze productenI Z A G A

De nieuwe IZAGA koffiemolen 
combineert innovatie, geavanceerde 
technology en modern design. De 
IZAGA biedt een professionele en 
nauwkeurige automatische 
koffiemolen, die voldoet aan de eisen 
van de groot koffieverbruiker.

Innovatief, robuust 
en consistent

Connected load 230 V - 50 Hz

Grinding burrs speed 1350 rpm

Burrs 64 mm. Plain

Production per hour 8 kg/h

Single dose 5 - 18 g

Power 525 W

Depth (B)                     352 mm 

Width (A)                     180 mm

Height (H)              640 mm 

Net weight 16 kg

Hopper capacity 1,5 kg / 3,3 lb

Grinder capacity 4 g/s

Double dose 5 - 28 g

Technical Specifi cations 

Connected load 230 V - 50 Hz

Grinding burrs speed

Burrs 64 mm. Plain

Production per hour

Single dose 5 - 18 g

Power 525 WPower 525 WPower

Depth (B) 352 mm / 25 1/4  inches

Width (A) 180 mm / 13 3/4  inches

Height (H) 640 mm / 7 inches

Net weight 16 kg

Hopper capacity 1,5 kg / 3,3 lbHopper capacity 1,5 kg / 3,3 lbHopper capacity

Grinder capacity 4 g/sGrinder capacity 4 g/sGrinder capacity

Double dose 5 - 28 g
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In de modus on demand IZAGA wordt de koffie gemalen 
wanneer de 1 of 2 koffie porta-filter daarom vraagt.

In de modus Pre-Ground IZAGA zijn 1 of 2 koffie 
doses beschikbaar in de grinder. Wanneer de porta 

filter erom vraagt wordt de dosis direct geleverd.

Kies de kleur van uw IZAGA professionele 
koffiemolen uit deze twee combinaties:
Wit/ Aluminium, voor een moderne en 
opvallende stijl. Zwart/ Antraciet, voor een 
discrete en ingetogen stijl.

  Aanpasbaar paneel 

Automatische detectie van 
1 of 2 koffie porta-filter

Direct vers gemalen koffie  
Compacte dosis zonder morsen

Toetsenboord opties
 Alphanumeriek display

TFT touch screen

Instellingen:
1 en 2 koffie dossering 

onafhankelijk te programmeren

Pre-ground of On Demand modus

Koffie statistieken 
(totaal en gedeeltelijk)

Personaliseren

Geïsoleerde maalkamer en slimme ventilatie

Hoge precisie maling punt controle

   Werkwijze

Kleur

Barista optie

Online Beheer (optioneel)

ZWART/ ANTRACIETWIT / ALUMINIUM

Hoge consistentie 
in elk kopje koffie

Hopper
1,500 g hopper
Anti-rotatiesysteem aanpasbaar 
Eenvoudige reiniging

Technologie
Geïsoleerde maalkamer
Maal parameter stabiliteit 
gegarandeerd
Slimme ventilatie
Bramen met lange levensduur
Ontwerp hoge betrouwbaarheid 

Advertentie paneel

Koffie dosering

Display

Design
Eenvoudig toegang voor 
onderhoud 
Modern en functioneel 
ontwerp van hoogwaardige 
materialen

Personaliseer uw IZAGA om uw merk te 
promoten.

Het ontwerp van de hopper biedt een zeer 
zichtbare advertentieruimte om uw merk te 
promoten.
Het is ook mogelijk om reclame toe te voegen 
op het paneel aan de voorzijde van de IZAGA.

De IZAGA automatische koffiemolen heeft de meest 
geavanceerde technologie om zijn hoge prestaties te garanderen

Het ontwerp van de onafhankelijke maalkamer, thermisch geïsoleerd van 
de aandrijfmotor, maakt koud malen mogelijk, zelfs voor groot 
koffieverbruik.

Met IZAGA kunt u met de grootste precisie het vereiste koffie 
maalpunt instellen.

Met elke KLIK van het maalpunt wijzigt de grootte met 0,0083 mm.
Bovendien zorgt het bidirectionele vergrendelingssysteem, welke vereist dat 
de grof of fijn toets wordt ingedrukt bij het starten, voor een foutloze 
aanpassing van het maal punt in de juiste richting.

ON DEMAND
 Maximale versheid en versgemalen koffie

PRE-GROUND
Maximale prestaties tijdens spitsuren.

IZAGA is verkrijgbaar met en zonder 
tamper, volgens uw voorkeur.

De standaard grinder wordt geleverd met 
een 57 mm en 53 mm diameter tamper.

Het is ook mogelijk om de IZAGA te 
leveren zonder tamper, er dient dan 
gebruik te worden gemaakt van een losse 
tamper.

Controleer online de data van uw IZAGA.

IZAGA maakt zijn functies compleet met de optie 
van een online beheersysteem om altijd op de 
hoogte te zijn van de koffie grinder informatie via 
uw computer, tablet of smartphone. 

De geïsoleerde maalkamer met slimme 
ventilatie, het innovatieve maalbesturings 

systeem en de hoogwaardige materialen 
zijn speciaal ontworpen voor de 

veeleisende horeca met een hoog 
koffieverbruik  

I Z A G A

Vaste tamper Geen tamper

Hopper 
personaliseren

Backlit 
personaliseren
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