
Instant, 
färskbrygg & 
Bean-to-Cup

Flexibilitet i 
serieproduktion



Revolutionerande flexibel

Varierade vending-lösningar för Era kunder – vår 
utveckling Era framsteg.

Evolution är den högkvalitativa, snabba och effektiva 
varmdryckslösningen för alla krav. Instant-, färsk-
brygg- och Bean to Cup-modeller serverar Era kunder 
på ett driftsäkert och effektivt sätt. Alternativen för 
kalla drycker motsvarar också högsta tänkbara krav.

Hög kapacitet, snygg design och lättbegripliga 
menyknappar gör Evolution till den mest avancerade 
maskinen i klassen.

Menyknappar

Evolution erbjuder två menyer. Den innovativa à la carte-
menyn för upp till 18 dryckesval (vänster) och den tradi-
tionella siffermenyn (höger).

Den nya à la carte-menyn gör det möjligt att 
själv komponera serveringsmenyn. Dess-
utom guidas användaren genom menyn 
med hjälp av upplysningen av knapparna. 

Priser och ytterligare information visas klart och tydligt 
på den stora LCD-displayen.

Inre värden som räknas
Hygienisk hantering med produktbehållare som 

hängs i dörren.

Handhållet spolmunstycke för snabb och professio-

nell rengöring av visphus.
Enkel urmontering av CoEx®-bryggaren med bara ett 

handgrepp.

3-punktsstängning för ökad säkerhet.

Standardiserade komponenter och enkel programmering.



Här förverkligas Dina 
kaffe- och tedrömmar!
Rätt bryggmetod för varje smak – med eller utan 
filterpapper, som enkel- eller dubbelbryggare.

Även som Bean to Cup-alternativ för färskmalda 
bönor och traditionellt färskbryggt kaffe – alltid 
det bästa valet för Er och Era kunder.

Motordrivet serveringshuvud

 Möjliggör 3 serveringsposition-
 er för varma drycker, kalla  
 drycker och hetvatten.
 Alltid bästa kvalitet och 
 äkta smakupplevelse.

Snygga displayer

 Enkla att byta eller anpassa.
 Särskilt lämpade för kampanjer  
 eller varumärkesexponering.

Flexibelt bägarmagasin

 Stor bägarkapacitet med 600  
 bägare à 180 ml.
 Pappers- eller plastbägare.

 Driftsäker, felfri bägarmatning.

Med det patenterade SureVend™ 
systemet garanteras att den valda 
drycken serveras först när det finns 
en bägare eller kopp på plats.

Systemet försöker mata ut en bä-
gare högst tre gånger från bägar-
magasinet. Om detta inte lyckas 

ombeds an-
vändaren att 
sätta i en 
egen kopp.
Betalningen 
gäller ända 
tills en dryck 
serverats.

Kombinerad med snacks-, varu- och livsmedels-

automater från Crane Merchandising Systems 

utgör Evolution en imponerande vending-lösning.

Skräddarsydd för Era kunders behov – nu och i 

framtiden.

Tilltalande och fulländad



Bean to Cup för färskmalda 
bönor eller traditionellt färsk-
bryggt kaffe...

... valet är Ert!

Den unika CoEx®-bryggaren ger oanade möjlighe-
ter till servering av varma drycker. Den kompakta 
bryggaren klarar både utsökta espressospeciali-
teter och traditionellt färskbryggt kaffe i en och 
samma maskin.

Nu är valet kundens – espresso med fast crema, 
milt kaffe, fylligt och uppfriskande eller förföriska 
dryckesspecialiteter bryggda på hela bönor.

Så avancerad är Evolution Bean to Cup:

Två trycknivåer för milt färskbryggt kaffe och 
kraftiga espressovarianter.
Jämn och utmärkt dryckeskvalitet.

Lättrengjord CoEx®-bryggare.

Unikt vending-koncept.

Även tebryggare som tillval.

För högsta dryckeskvalitet och 
minsta serviceinsats krävs ett 
vattenfilter till Evolution-modellerna 
med CoEx®- eller färskbryggare.

Vid högre vattenhårdhet än 7° dH 
måste filtret även vara effektivt 
mot kalk.



„... det finns en dryck för varje smak, tack vare en mängd olika specialiteter och serve-
ringsmöjligheter. Färskmalda bönor, filterkaffe, instantkaffe eller färskbryggt te som inte 
lämnar något övrigt att önska ...”

Och vilken är Din 
favoritdryck?

Ett litet smakprov på 
specialiteterna

För verkliga kaffeälskare

Kvalitetskaffe, 
färskmalet

Kort och svart med aromatisk crema
Espresso

Behagligt och milt
Filterkaffe, färskbryggt

Frestande krämigt
Café au lait

Lätt sötma och läcker chokladsmak
Choko-cappuccino

Klassiskt italienskt
Cappuccino

Läckert skiktad och trendig
Latte macchiato

Alltid en sann njutning
Färskbryggt te

som njutning
En liten time-out från vardagens stress? En kort stunds avkoppling? 
Unna Dig ett gott kaffe – hjärtligt välkommen till Din Evolution!

Det är de små detaljerna som gör hela skillnaden: Större urval, mer 
smak, större njutning – när njuter Du av nästa stund?



Evolution ligger rätt i tiden
som kompakt stående modell med smart 

teknik för avancerade dryckesspecialiteter

De många möjligheterna kommer att falla 
Era kunder i smaken!

Produktspecifikationer 
Mått och vikt

Höjd:  1830 mm

Bredd: 660 mm

Djup: 740 mm

Vikt: 184 kg

Maskinen kan transporteras 

genom en 70 cm bred öppning.

Bägarkapacitet: 600 (180 ml)

Alla mått och vikter är ungefärliga och 
tjänar endast som riktvärden.

Nätanslutningar 

Spänning: 220 - 240 VAC

Säkring: 16 Ampere (max)

Frekvens: 50Hz

Vattenanslutning

Anslutningstryck

Min. 2 bar - max. 6 bar

Anslutningsledning

3/8’’ med 1,5 m slang

Återförsäljare:

Telefon 0380-478 80 • Fax 0380-404 90 • www.torebrings.se

Crane Merchandising Systems förbehåller sig rätten att utan föregående information göra ändringar i produkter och/eller specifikationer.

Modellöversikt

Antal produktbehållare

Instant Färskbryggare B2C
Kann-

bryggning
Modelltyp

IN 6   6

IN 8   8

FB kaffe   6  1

FB te   6  1

FB kaffe pappersfilter 6  1

FB kaffe & te 6  2 (kaffe o te)

B2C (bean to cup) 6  1 1

B2C (bean to cup) & FB te 6  2 (kaffe o te) 1

Kannbryggning endast för färskbrygg (FB) och Instant-drycker (IN).

Tillbehör för ännu större flexibilitet
Komponenter för kalla drycker (med och utan kolsyra) för mineralvatten och 

2 syrupsorter finns som tillval till alla modeller.

Dörrfärger

Silver Platina Svartmetallic Svart


