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Tävlingsmaskin Barista Cup 2010, 2012

2 grupp OCH 3 grupp

Diamant finns med både två och tre bryggrupper.
Som standard är maskinen lackad i vit pärlemor och
i take-awayutförande med plats för höga latteglas.
Maskinen kan även fås med låg bryggrupp som tillval.

• Vit pärlemorfärg med aluminumram och detaljer
i rostfritt
• Vattentank med värmeväxlare i vardera bryggrupp
• Separat tank på 1,5 liter per bryggrupp (1 200 W)*
• Inbyggd volymetrisk motorpump
• 	Avtappningskran för tömning av ångtank
• Bryggrupp med manuell förfuktningskammare
• Tre teflonbeklädda skumningsmunstycken varav två
av standardtyp och ett med temperatursensor*
• Filterhandtag med teflonbeklädd spout*
• Take Away-design med plats för höga glas*
* Standard i Sverige och Norge

B RAN D I NG

BRANDING

Ge din Diamant ett eget utseende. Genom en egen design
som förmedlar ditt företags profil, logotyp eller andra
budskap, skapar du ett mervärde för ditt företag och dina
kunder. Möjligheterna är i det närmaste obegränsade.

Diamant

Diamant är en exklusiv espressomaskin, fulladdad med tekniska
innovationer och högklassiska finesser. Diamant är skapad för att
väcka uppmärksamhet, både för sin sköna design och för sin genuina
kvalitet. Diamant kan som tillval beställas i valfri färg och med den
utrustning du önskar.

Diamant har en stor ångtank samt
separata tankar för varje bryggrupp.
Maskinen är även försedd med ett
avancerat PID-sensorsystem för exakt
bryggtemperatur. Dessa finesser medför möjligheten att anpassa temperaturen individuellt för varje bryggrupp.
Slutresultatet blir en perfekt espresso,
eftersom espressobönornas unika
karaktär kan tas tillvara.

Den elektroniska kontrollpanelen ger värdefulla data,
bland annat om vattennivån
i ångtanken

Teflonbelagda ångrör

Digital visningsdisplay för
temperatur i bryggrupp

• Två programmerbara tevattenuttag
• 	Koppräknare för antal uttagna koppar
• 	Klockjustering: aktuellt datum och tid
• Daglig automatisk på- och avstängning av maskinen
• Minnesinställning för tillsatser
• Digital kontroll och display för temperaturkontroll
• Maximal kontroll för precisionstemperatur genom 		
PID-sensor system
• Ångtank med automatisk vattenpåfyllning

Grupp

Elanslutning
3450W/230V

2
2

3

3

f ä r g VA L

Automatisk hetvattenuttag

FINESSER PÅ DEN ELEKTRONISKA
STANDARDTILLBEHÖR
KONTROLLPANELEN
• 1 enkelt filterhandtag
•
•
•
•

2-gruppsmaskin, 2 dubbla filterhandtag
3-gruppsmaskin, 3 dubbla filterhandtag
0,5 meter anslutningsslang
2 blindfilter för rengöring

TILLVAL
• Automatisk mjölkskummare
• Finns i utförande med låg bryggrupp

Tekniska specifikationer

unika egenskaper

Vi samlade ett fåtal utvalda medarbetare kring ett gemensamt uppdrag – att skapa den bästa tänkbara espressomaskinen. Nu är de klara.
Resultatet är en maskin med egenskaper och tekniska lösningar som
får varje barista att längta. När maskinen presenterades första gången
kom också namnet helt naturligt. Det är en Diamant.

• Vattenpump med automatisk avstängning vid låg 		
vattennivå
• Varningslampa för låg vattennivå i ångtank
• Uppvärmningselement med automatisk avstängning
vid låg vattennivå
• Bryggrupp med automatiskt återflöde
• 4 olika programmerbara kaffedoseringar per grupp
• Varningslampa för avkalkningsmedel
• Display för språkval
• Varningslampa för underhåll
• Justering av färgljus
• Digital timer för bryggtid
• Varningslampa för justering av kvarnens inställning

Du kan specialbeställa Diamant med exakt den färg du
vill ha på maskinen.Vi anpassar Diamant exakt efter de
önskemål du har. Det enda vi behöver av dig är en RAL
kod (Internationell färgkod).

4500W/380V 3F+N
3450W/230V
4500W/380V 3F+N
4000W/380V 2F+N
6000W/380V 3F+N
4000W/380V 2F+N
6000W/380V 3F+N

Tank (liter)

Bredd mm (A)

Djup mm (B)

Höjd mm (C)

11,5

880

620

595

11,5 + 1,5 + 1,5

880

620

595

17,5

1080

632

595

17,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5

1080

632

595

expobar

Diamant
Tillbehör

Expobar 600 Manuell

Expobar 600 Grind on Demand

PURE Passion
Med smak och kvalitet i fokus tillverkar och marknadsför Crem International de två starka varumärkena Coffee Queen
och Expobar. Coffee Queen omfattar maskiner för färskbryggt kaffe, espresso, instant och juice. Expobar erbjuder manuella
espressomaskiner av högsta kvalitet. Med utveckling och produktion i egna fabriker, erbjuder vi moderna och innovativa
kaffe- och dryckeslösningar för morgondagens behov på hotell, restauranger, caféer, arbetsplatser och i offentliga miljöer
där bara det bästa är gott nog.

A strong brand of Crem International
www.creminternational.com

Expobar 30 Grind on Demand
(Finns även som dubbel)

