
POURSTEADY.



Poursteady laver kaffen – du serverer den!

Poursteady er en automatiseret håndbrygger, der kombinerer 
præcisionsbrygning med enestående hastighed og pålidelighed. 
Poursteady automatiserer trinnene i et perfekt præcisionsbryg. 
Du vælger hvilken kaffe, bryggeprofil og hvilket bryggeudstyr, 
du foretrækker – herefter angiver og gemmer du dine egne 
opskrifter til så mange typer af bryg, som du ønsker. 
Opskrifterne gemmes på maskinen og gentages derefter til 
perfektion med et enkelt tryk. Vandet måles helt ned til det 
sidste gram, og med ni forskellige hældemønstre tilpasses 
brygningen nemt til store eller små portioner.
 
Programmeringen af opskrifter udføres trådløst til 
bryggestationen. Den har stor brugervenlighed, da du kan 
forberede op til fem bryg. Maskinen profilbrygger i den 
passende rækkefølge og giver dig mulighed for at fokusere på 
kunden.
 
Med Poursteady kan du nemt tilbyde hele dit kaffesortiment, 
servere i en enkelt kop eller på dit foretrukne bryggeudstyr 
(Kinto, Hario, Kalita eller Chemex).

Pålidelig teknik 
Designet og produceret af robotingeniører, der 
bruger industrielle automatiseringskomponenter, 
som er vurderet og testet til mange års 
kontinuerligt brug. 

Barista-kontrolleret med statistik 
Indtast bryggeopskrifterne for hver station. Juster 
mængden af vand, mønstrene og tiden for hver 
hældesekvens. Se antallet af kopper, der er lavet 
over tid på enhver maskine, hvor som helst. 
 
Enkel at rengøre 
Rengøres nemt med mild sæbe og en varm klud. 
 
Marco varmtvandsenhed 
Poursteady leveres sammen med Marco UC4 eller 
UC10 varmtvandsenhed. 

Kobles til internet 
Opskrifter laves digitalt og overføres til enheden 
via trådløs forbindelse. 

VVS 
Vandtilkobling afsluttet med egen stophane og 
3/4“ udvendige gevind. Ø30 mm afløbsrør under 
disken og max afstand fra hul i disken til Marco 
varmtvandsenhed er 60 cm. 
 
Farvevalg 
Standardfarve er stål eller sort. Andre farver kan 
fås mod et tillæg i prisen.

Funktioner og specifikationer 

3 stationer 5 stationer

Højde 48,3 cm 48,3 cm

Bredde 63,5 cm 91,5 cm

Dybde 20,3 cm 20,3 cm

Volt 110/240V  110/240V

Amp 1A 1A

Leveres i:  3 eller 5 stationer  


