QUIMBOA
Technical Speciﬁcations

648 mm - 25 1/2
inches
648
mm

Width (A)

164 mm - 6 1/2
inches
164
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Depth (B)

380 mm - 15380
inches
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Connected load
Power
Grinding burrs speed
Net weight

H

EN

Height (H)

230 V - 50 Hz
525 W

ASPE

De ideale automatische
koffiemolen voor de horeca

Hoge consistentie voor
elke kop koffie

Zo veelzijdig als uw
wensen.

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

De nieuwe IZAGA
koffiemolen combineert
innovatie, geavanceerde
technologie en modern
design en biedt daarmee
een professionele en
nauwkeurige koffiemolen,
die voldoet aan de eisen
van de groot
koffieverbruikers.

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

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

Hopper capacity

1,5 kg / 3,3 lb
6 kg/h
4 g/s

Single dose

5 - 18 g

Double dose

5 - 28 g

Meer dan 30 jaar ervaring met professionele koffiemolens
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
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Efficiënt van de eerste tot
tot de laatste kop koffie

15 kg
64 mm. Plain

Grinder capacity

IZAGA

1350 rpm

Burrs

Production per hour

Ontdek onze producten

Markibar Nederland
powered by Nexc Coffee Solutions
info@markibar.nl

www.markibar.nl

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.

QUIMBOA, de automatische koffiemolens
worden gekenmerkt door snelle service en
altijd vergemalen koffie.

Efficiënt van de eerste tot de
laatste kop koffie

QUIMBOA

Het compacte en robuuste ontwerp, de
nauwkeurige en betrouwbare techniek en het
op maat malen, maakt de QUIMBOA tot een
perfecte koffiemolen voor de horeca
professionals.

Hopper

Kleur

De QUIMBOA is uitgerust met een high performance
motor, ontworpen om een robuuste, nauwkeurige en
betrouwbare techniek te garanderen.

Kies de kleur van uw QUIMBOA
professionele koffiemolen uit deze
drie combinaties:

Eenvoudige reiniging

NO
OK

OK

Optimale microﬁnes

Stil maalsysteem

Instellingen:
1 en 2 koffie dosseringen
onafhankelijk te programmeren
Pre-ground of On Demand modus

Stabiele thermische maalkamer

Optioneel: Automatisch detectie
van 1 of 2 koffie porta-ﬁlter
Direct vers gemalen koffie
Compacte dosis zonder morsen

ANTRACIET

ZWART

Personaliseren

Maalpunt met micrometrische
regelaar van 0,0065 mm/click

Personaliseer uw QUIMBOA om uw
merk te promoten

Hoge betrouwbaarheid
Optioneel: maalschijven met
lange levensduur

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 QUIMBOA.

Koffie statistieken
(totaal en gedeeltelijk)

Koffie dosering

WIT

De uitgebalanceerde
verdeling van de microfines
op de porta-filter zorgen
voor een homogene koffie
extractie voor maximale
prestaties.

Technologie
Motor met silent blocks

Display & Toetsen

Hopper
personaliseren

De motor en de maalkamer van de MARKIBAR’s automatische
koffiemolens, garanderen de stabiliteit van het maalpunt bij verschillende
werksnelheden, de uitlijning en exact parallel aan elkaar van de
maalschijven en de herhaalbaarheid van de dosering.

1,500 g hopper

Aanpasbaar
voorpaneel

Motor en maalkamer

Werkwijze
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ON DEMAND
Maximale versheid van versgemalen koffie

Ontwerp

In de modus on demand QUIMBOA wordt de koffie
gemalen wanneer de 1 of 2 koffie porta-filter daarom
vraagt

Eenvoudig toegang voor
onderhoud
Personaliseren
Hoge kwaliteit materialen

PRE-GROUND
Maximale prestaties tijdens spitsuren

Online Beheer (optioneel)
Controleer online de data van uw QUIMBOA.

In de modus Pre-Ground QUIMBOA zijn 1 of 2 koffie
doses beschikbaar in de koffiemolen. Wanneer de
porta filter erom vraagt wordt de dosis direct geleverd.
2C

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

Voorzijde
personaliseren

