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Luxomatic—Den senaste kaffekvarnen från Cunill
Luxomatic är en hög presterande proﬀskvarn med
snygg design och med senaste tekniken bl.a. vibrat‐
ionsdämpande system som gör att kvarnen är tystast
på marknaden, endast 55 db. Kvarnen har ett intuitivt
användargränssnitt som gör den enkel att hantera, lätt
att programmera, bekväm och smidig. Detta är kvar‐
nen för dig som är en rutinerad barista eller den lilla
caféägaren som vill ge mycket gott kaﬀe till sina kun‐
der.

Om Luxomatic Guld:


Möjlighet att få sin egen logga på
kvarnen



Nytt system som tömmer allt malet
kaffespill när kvarnen är klar

Utrustad med:


Mikrometerinställning av malningen



Assistant timer av malnings punkter



High power elmotor med termiskt mo‐
torskydd och kylsystem. Självventile‐
rande



Nytt vibrationsdämpandesystem med
tryckluftsteknik, som täcker den övre
kammaren av motorkroppen, vilket in‐
nebär att alla de motoriserande delar
är helt oberoende av karossen därmed
elimineras buller och vibrationer från
kaffekvarnen. Endast 55 dB



LED display
med soft
touch, tre pro‐
grammerbara
kaffemängder
och valbar
språkmeny.

Teknisk information
Malskivor

65 mm diameter, härdat stål

Livslängd malskivor

500kg kaffebönor

Hastighet

1300rpm

Bönbehållare

1 kg kaffebönor

Mått (cm):

B28,5 x D40,5 x H62,5

El

597W 230V 50Hz

Vikt

17,5 kg

Utförande

Aluminium hölje
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Total‐ och dagräknare



Bönbehållare med dubbel krage i
slagtålig hårdplast, som alltid hål‐
ler kaffebönorna borta från värme
som produceras av motorn. Denna
konstruktion är unik i världen, den
förhindrar att behållaren skadas
genom maximal exponering för hög
temperaturer. Tål att diskas i disk‐
maskin, max 90ºC.

Ingår:


Stor, avtagbar spillbricka



Stamp

Tillval:
‐ Bönbehållare för 2 kg kaffebönor.
‐ Red speed malskivor, extra härdade
med låg friktion, klarar mycket hög ka‐
pacitet. Livstid: upp till 3000kg kaffebö‐
nor.
‐ Malskivor i titanium, klarar mycket
hög kapacitet. Livstid: upp till 2000kg
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