
EXPOBAR 



Vid utformningen av vår nya espressokvarn har vi 
använt oss av hela vår bakgrund som professionella 
kaffemaskinstillverkare. 

Därför har Expobar Pulse inte bara skapats för att passa 
perfekt till våra espressomaskiner, utan också för att skapa 
en perfekt balans mellan prestanda och funktionalitet i 
malningsprocessen:

• Höghastighetskvarn
• 75 mm Crem TechTM - designade flata malskivor
• Steglös maljustering på mikrometernivå 
• Högupplöst display

ELECTRONIC SOUL, TASTEFUL FEELING



Högpresterande espressokvarn

• 75 mm exklusiva Crem TechTM-designade flata malskivor
• Malskivor av härdat stål
• Hög precision och steglös mikrojustering
• Hög malningshastighet upp till 5,5 gram per sekund med  

en precision på +/- 0,2 gram.
• Rökgrå bönbehållare som standard
• Lägre ljudnivå 

Elektronik och funktioner

• Användarvänlig högupplöst display
• Räkneverk
• Enkel eller dubbel dosering
• Knapp för kontinuerlig drift /start & stopp.
• Handsfree-system med fäste som kan justeras i höjdled för 

att passa olika portafilter.
• LED-lampa för portafiltret

Anpassningsmöjligheter 

• Matt svart och vit som standardfärger 
Andra färger finns tillgängliga som tillval. 

• Plats för egen logotyp på kvarnens baksida

FUNKTIONER & TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER

MODELL & TILLVAL
MODELL 

Pulse 75 Crem Tech TM high speed flata malskivor

ILLVAL 

TILLVAL

2 kg bönbehållare  

Egen logotyp (baksida kvarn)

Dimensioner

Vikt

Elanslutning

Effekt

Material 

Kvarnjustering 

Malhastighet 

Precision 

RPM/Ljudnivå Max 

Typ av malskivor 

Malskivornas utformning 

Malskivorna gjorda av 

Malskivornas storlek 

Bönbehållare

Bönbehållare material

Bönbehållare färg 

Display 

Dosläge 

Pulse grinder 75 mm SVART 

Pulse grinder 75 mm  VIT

222 x 263 x 559 mm

11,5 kg

 220-240V 50 / 60 Hz

900 W

Aluminium 

Steglös (mikrometernivå) 

5,5 g / sek min (HS) 

+/- 0,2 gr 

1400 / 65 

Flata 

Crem TechTM exklusiv design

Härdat stål 

75 mm 

Min 1,2 kg

Kostil B

Rökfärgad

Högupplöst

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

0C000203 

E1009W

FÄRGER (TILLVAL)

Antracit

Grå

Ferrariröd

Grön

Blå
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