
LA MARZOCCO STRADA. 



Strada er udviklet med direkte involvering af La 
Marzocco Street Team; et panel med 
verdensledende baristaer, teknikere og 
markedseksperter.

Sammen diskuterede de alt fra teknisk design, 
ergonomi, ekstrahering og kvalitet i koppen til 
programmerbarhed og brugervenlighed. Ud over La 
Marzoccos karakteristiske træk som kedel i rustfrit stål, 
mættede gruppehoveder og PID-kontrol er Strada en 
maskine, der gør det muligt for baristaen for første gang 
at have absolut og direkte kontrol over trykket, uanset 
hvor i brygningsprocessen man befinder sig. Med andre 
ord er Strada en espressomaskine designet af og til 
baristaer.

Individuelle kedler
Giver dig mulighed for at indstille unik temperatur 
på hvert gruppehoved. 

Mættede gruppehoveder
Sikrer uovertruffen termisk stabilitet, bryg efter 
bryg.

Justerbar tevandstemperatur
Sikrer optimal temperatur til brygning af andre 
varmtvandsdrikke.

Forvarmningssystem
Øger produktivitet og stabilitet. Alt vand er 
forvarmet til 70 °, før vandet kommer ind i kedlen.

P.I.D
Elektronisk kontrol af brygningstemperatur.

USB
Gem og gentag dine brygningsprofiler.

Eco – mode.
Kan programmeres til at gå i standby tilstand for 
at øge energieffektiviteten. 

System til temperaturstabilitet
Fordi vandet passerer hvert enkelt element, 
stabiliserer temperaturen sig yderligere. 

O-led display
Intuitiv programmering gør det nemmere at ændre 
indstillinger.

Synlige grupper
Ergonomi og synlighed i arbejdsområdet. 

Høje kopper
Giver dig mulighed for at bruge maskinen med 
høje glas og kopper. (+ 2,5cm i højden) 

Proportionel steamventil
Håndtag aktiverer en proportionel magnetventil 
der eliminerer behovet for regelmæssig service.  

Trykprofiler (gælder EP)
En webapplikation giver baristaen mulighed til at 
oprette bryggeprofiler, der overføres med en 
memory stick.

Individuel gearpumpe teknologi (gælder EP) 
Gør det mulig at have variabelt tryk gennem hele 
ekstraktionen. 

Filterhåndtag og præcisionsfilterkopper 
(gælder APF)
Filterhåndtag i rustfrit stål med 
præcisionsfilterkurve øger kvaliteten og 
fejlmarginerne bliver mindre.

Dedikerede trykmålere (gælder MP)
Giver dig mulighed for at læse det nøjagtige 
bryggetryk under ekstraktion.

Ruby gigleurs (gælder MP)
Ruby gigleurs er mere resistente mod kalk og 
korrosion. 

*Ekstra tilvalg

Kopvarmer*
Holder dine espresso-og cappuccinokopper 
korrekt tempereret.

Unik farve*
Personlig farve efter anmodning (RAL – kode skal 
angives)

Funktioner og specifikationer 

2 Grupper 3 Grupper

Højde(cm/in) 47,5 / 19 47,5/19

Bredde(cm/in) 80 / 31,5 100 / 40

Dybde(cm/in)  67,5 / 26,5 67,5 / 26,5

Vægt(kg/lbs) 85 / 187,4  102 / 224,9

Volt 200V 1- faset 200V 1- faset

220V 1-faset / 3-faset 220V 1-faset / 3-faset

380V 3-faset 380V 3-faset

Watt (min – max) 4600 - 6200 5100 - 8120

Kapacitet steamkedel (liter) 2 x 1,3 3 x 1,3

Kapacitet brygkedel (liter) 8,2 11,8

Fås i:  MP  I  EP  I  EE  I  AV  I  ABR  




