MŁYNKI DO KAWY

Ekstremalny dynamizm osiągnięty przez Quamar, nabyty dzięki współpracy
z Klientami, przyczynił się w niniejszym katalogu do wzbogacenia design’u,
nowego logo oraz produktów, które uzupełniają i wzbogacają naszą ofertę.
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie dwóch nowych linii: zmywarek
do naczyń i maszynek do lodu, które można znaleźć w pozostałych dwóch
katalogach, w których prezentujemy modele produktów oraz dane techniczne.
Strona internetowa www.quamar.pl została zaktualizowana o nowe
narzędzia. Najważniejszą funkcją jest możliwość pobierania rozwiniętych
podglądów produktów, co umożliwia intuicyjne wyszukiwanie części
zamiennych. Ze strony internetowej mamy również możliwość pobrania
w każdej chwili broszury wraz z opisem wszystkich produktów oraz
kompletnymi danymi technicznymi.
Nowy layout, produkty oraz ulepszenie funkcjonalności w naszym serwisie,
to tylko niektóre z atutów, które osiągnęliśmy na przestrzeni ostatnich kilku
lat. Są one dowodem na to, iż Quamar zawsze przyczyniał się do tworzenia
najbardziej skutecznych rozwiązań, dbając tym samym o relację klientfirma opartą na wzajemnym zaufaniu, mając na celu optymalizację jakości
oferowanych usług.
The extreme dynamism acquired by Quamar, an achievement of the
collaboration with its customers, has resulted in this new catalogue enriched
with a new look, a new logo and new products that integrate and increase
the range available. The most important innovation is the introduction of
two new lines: dishwashers and ice makers, which can be found in their two
separate catalogues, where you can easily find versions, Versions and technical
information needed to match needs with the correct purchase.
The web-site www.quamar.pl has been upgraded with some new instruments:
the most important is the possibility to download the exploded views of the
products to make very easy and intuitive the research of the spare parts needed.
Still remains the possibility to download at any time the brochure with the
complete technical features of all our products.
This new page layout, the new products and the improvement of the service
offered by our website, are a few steps that we have taken in our progress that
we have undertaken in the last few years. They demonstrate, as a general guide,
what Quamar has always adhered to in creating a more reciprocal trustful
collaboration that fundamentally focuses on the most effective improvements
aimed at optimising the quality of the products and services offered.

www.quamar.pl
biuro@quamar.pl
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MŁYNEK DO KAWY / COFFEE GRINDER

Jeśli trudno podrobić jest tak dobry produkt jak T80, dlaczego
więc go zmieniać?
Przy M80 staraliśmy się zmodernizować estetykę design’u
dobrze znanego z wersji T80, nie zmieniając tym samym
jego komponentów. Przedstawiamy więc naszym Klientom
niezawodne urządzenie, znane z wysokiej wydajności, wzbogacone o nowy wygląd, zgodne z aktualnymi trendami, bez
utratu dotychczasowych parametrów.

M80

Wersja: N/A (manualna) – A (automatyczna) – D (sklepowa)
Opcje: tamper teleskopowy, lewy dozownik, pełny aluminiowy dozownik
Korpus: aluminiowy
Pojemnik na kawę ziarnistą: plastikowy o pojemności 500 gr - 1,2 kg
Dozownik kawy mielonej: pojemność 280 gr
Sterowanie / regulacja: dozownik porcji i licznik
Ostrza do mielenia: płaskie ø63 mm ze stali nierdzewnej
Obroty młynka: 1.400/min. (50Hz) – 1.600/min. (60Hz)
Napięcie, moc wyjściowa: 220-240 V – 50/60 Hz, 300 W
Wymiary: 160 x 290 x 510 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 10,5 kg
Wymiary opakowania: 332 x 222 x 565 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 12 kg
Objętość: 0,042 m3
Sugerowana dzienna produkcja: do 3 kg/dzień
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If it is already difficult to copy a product as T80, then why
change it?
With the M80 we have tried to modernized the aesthetic of the
well known T80, without changing the internal components.
So we can introduce to our customers a reliable product, with
known performances but with a renewed look, that follows
the modern aesthetic tendencies maintaining it recognizable
at the maximum, conserving dimensions.

Versions: N/A (manual) – A (automatic) – D (deli)
Variants: telescopic tamper, left doser, full aluminium doser
Body: aluminium
Coffee bean container: plastic, 1,2 Kg - 500 gr. capacity
Ground coffee dispenser: 280 gr capacity
Dosing device: dose portion and counter
Grinding blades: ø63 mm special stainless steel
R.P.M.: 1.400 (50Hz) – 1.600 (60Hz)
Tension, output power: 220-240 V – 50/60 Hz, 300 W
Dimensions: 160 x 290 x 510 mm (width x depth x height)
Net weight: 10,5 Kg
Packaging dimensions: 332 x 222 x 565 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 12 Kg
Volume: 0,042 m3
Suggested daily production: up to 3 Kg/day
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ELEKTRONICZNY MŁYNEK DO KAWY /
ELECTRONIC COFFEE GRINDER

Nowa elektroniczna wersja modelu M80 została skonstruowana specjalnie na potrzeby naszych Klientów, aby cieszyć
świeżością i aromatem parzonej kawy nawet najbardziej
wymagające podniebienia.
Model ten jest niezwykle elastyczny, dzięki możliwości
samodzielnego określania pojedynczych, podwójnych lub
potrójnych porcji. Na elektronicznym wyświetlaczu można
odczytać wszystkie informacje niezbędne do uzyskania kawy
najwyższej jakości.

M80E

Korpus: aluminiowy
Pojemnik na kawę ziarnistą: plastikowy o pojemności 500 gr - 1,2 kg
Sterowanie / regulacja: możliwość zaprogramowania funkcji dla pojedynczych,
podwójnych i potrójnych porcji, z elektronicznym wyświetlaczem
Ostrza do mielenia: płaskie ø63 mm ze stali nierdzewnej
Obroty młynka: 1.400/min. (50Hz) – 1.600/min. (60Hz)
Napięcie, moc wyjściowa: 220-240 V – 50/60 Hz, 300 W
Wymiary: 160 x 290 x 510 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 10,5 kg
Wymiary opakowania: 332 x 222 x 565 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 12 kg
Objętość: 0,042 m3
Sugerowana dzienna produkcja: do 3 kg/dzień
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We have developed the new Electronic version “ON
DEMAND “ of the M 80 Range.
This is designed to give instant fresh grind for instant use.
Even the most aromatic coffee’s with result in great taste
and aroma.
This model is extremely flexible, thanks to the possibility
to independently set one single dose, double or triple and to
the new display where you can read all the information needed
to have a high quality ground coffee.

Body: aluminium
Coffee bean container: plastic, 1,2 Kg - 500 gr. capacity
Dosing device: Programmable setting, for single, double
and triple dose, with digital visual display
Grinding blades: ø63 mm special stainless steel
R.P.M.: 1.400 (50Hz) – 1.600 (60Hz)
Tension, output power: 220-240 V – 50/60 Hz, 300 W
Dimensions: 160 x 290 x 510 mm (width x depth x height)
Net weight: 10,5 Kg
Packaging dimensions: 332 x 222 x 565 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 12 Kg
Volume: 0,042 m3
Suggested daily production: up to 3Kg/day
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MŁYNEK DO KAWY / COFFEE GRINDER

Młynek do kawy M1 łączy w sobie elegancki i wyrafinowany
design, prostotę użytkowania oraz jest bardzo cichy
podczas pracy, dzięku czemu jest w stanie spełnić najwyższe
wymagania. Nowy M1 został oparty na współpracy z naszymi
Klientami, których uważnie słuchaliśmy, aby przedłożyć
potrzeby na rozwój nowego produktu M1.
Metalowe komponenty regulujące temperaturę kawy
w ten sposób, aby nie zmieniać jej smaku i zapachu, redukcja
wibracji do minimum dzięki mikrometrycznej regulacji,
czynią z M1 produktem idealnym oraz eleganckim.

M1

Wersja: N/A (manualna) – A (automatyczna) – D (sklepowa)
Warianty: tamper teleskopowy, dozownik lewostronny
Korpus: aluminiowy
Pojemnik na kawę ziarnistą: plastikowy o pojemności 500 gr - 1,5 kg
Dozownik kawy mielonej: pojemność 280 gr
Regulacja dozownika: dozowanie porcji 4-8,5 gr, licznik
Ostrza do mielenia: płaskie ø75 mm ze stali nierdzewnej
Obroty: 1.400/min. (50Hz) – 1.600/min. (60Hz)
Napięcie, moc wyjściowa: 220-240 V - 50/60 Hz, 420 W
Wymiary: 220 x 320 x 620 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 13 kg
Wymiary opakowania: 340 x 250 x 630 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 14,5 kg
Objętość: 0,053 m3
Sugerowana dzienna produkcja: do 6 kg / dzień
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The M1 coffee grinder along with its new design and
simplicity of use is also noiseless, these features are the aim of
satisfying the demands of a mature professional world wide
market. The whole project has been based on the demands of
our clients, listening and understanding has helped develop
the M1.
Metal components, containment of coffee flour temperatures
to not modify taste and smell, reduction of vibrations to a
minimum the micrometric adjustment make our M1 the ideal
product for sophisticated and elegant ambiences.

Versions: N/A (manual) – A (automatic) – D (deli)
Variants: telescopic tamper, left hand doser
Body: aluminium
Coffee bean container: plastic, 1,5 Kg - 500 gr. capacity
Ground coffee dispenser: 280 gr capacity
Dosing device: dose portion from 4 to 8,5 gr and counter
Grinding blades: ø75 mm special stainless steel
R.P.M.: 1.400 (50 Hz) - 1.600 (60 Hz)
Tension, output power: 220-240 V – 50/60 Hz – 300 W
Dimensions: 220 x 320 x 620 mm (width x depth x height)
Net weight: 13 kg
Packaging dimensions: 340 x 250 x 630 (width x depth x height)
Gross weight: 14,5 kg
Volume: 0,053 m3
Suggested daily production: up to 6 Kg/day
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ELEKTRONICZNY MŁYNEK DO KAWY /
ELECTRONIC COFFEE GRINDER

Elektroniczna wersja M-80 spotkała się z ogromnym
uznaniem pośród naszych klientów, co zainspirowało nas
do dostosowania również nowej wersji M1 do Państwa potrzeb.
Ten model jest niezwykle elastyczny - daje nam możliwość
określania dawek pojedynczych, podwójnych lub potrójnych.
Na nowym wyświetlaczu mamy możliwość odczytywania
wszystkich informacji, niezbędnych do uzyskania najwyższej
jakości parzonej kawy.
W obu wersjach mamy możliwość mikrometrycznego
ustawienia mielenia kawy.

M1E

Korpus: aluminiowy
Pojemnik na kawę ziarnistą: plastikowy o pojemności 500 gr - 1,5 kg
Sterowanie / regulacja: możliwość zaprogramowania funkcji dla pojedynczych,
podwójnych i potrójnych porcji, z elektronicznym wyświetlaczem
Ostrza do mielenia: płaskie ø75 mm ze stali nierdzewnej
Obroty: 1.400/min. (50Hz) – 1.600/min. (60Hz)
Napięcie, moc wyjściowa: 220-240 V - 50/60 Hz, 300 W
Wymiary: 220 x 320 x 620 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 13 kg
Wymiary opakowania: 340 x 250 x 630 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 14,5 kg
Objętość: 0,053 m3
Sugerowana dzienna produkcja: do 6 kg / dzień
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The On Demand M-80 has been very successful amongst our
clients which made us adapt the On demand system also to
the new M1; we fused the design and the exaltation of the
finest blends.
This model is extremely flexible, thanks to the possibility to
independently set one single dose, double or triple and to the
new display where you can read all the information needed to
have a high quality ground coffee.
In both versions there’s the micrometric grind setting.

Body: aluminium
Coffee bean container: plastic, 1,5 Kg - 500 gr. capacity
Dosing device: Programmable setting, for single, double
and triple dose, with digital visual display
Grinding blades: ø75 mm special stainless steel
R.P.M.: 1.400 (50 Hz) - 1.600 (60 Hz)
Tension, output power: 220-240 V – 50/60 Hz – 300 W
Dimensions: 220 x 320 x 620 mm (width x depth x height)
Net weight: 13 Kg
Packaging dimensions: 340 x 250 x 630 mm (width x depth x height)
Gross weight: 14,5 Kg
Volume: 0,053 m3
Suggested daily production: up to 6 Kg/day
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MŁYNEK DO KAWY / COFFEE GRINDER

Unikalny i niepowtarzalny design w stylu “retro”. Młynek do
kawy T48 jest idealnym rozwiązaniem dla każdej kawiarni
lub biura. Płaskie ostrza o średnicy 83 mm zapewniają
wyjątkową wytrzymałość i niezawodność.

T48

Wersja: N/A (manualna) – A (automatyczna) – D (sklepowa)
Kolorystyka: polerowana aluminiowa podstawa,
aluminiowy korpus pokryty stalą nierdzewną
Opcje: tamper teleskopowy
Pojemnik na kawę ziarnistą: plastikowy o pojemności 500 gr - 1,5 kg
Dozownik kawy mielonej: pojemność 300 gr
Sterowanie / regulacja: dozownik i licznik
Ostrza do mielenia: płaskie ø83 mm ze stali nierdzewnej
Obroty młynka: 1.400/min. (50Hz) – 1.600/min. (60Hz)
Napięcie, moc wyjściowa: 220-240 V – 50/60 Hz, 350 W
Wymiary: 230 x 290 x 590 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 13 kg
Wymiary opakowania: 365 x 245 x 600 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 16,5 kg
Objętość: 0,053 m3
Sugerowana dzienna produkcja: do 8 kg/dzień
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Unique and inimitable design and style “retrò”. The T48 coffee
grinder is ideal for any cafe or lounge, thanks to its 83 mm
diameter grinding blades, that guarantee exceptional reliable
long life.

Versions: N/A (manual) – A (automatic) – D (deli)
Colors: polished aluminium body, aluminium body
with stainless cover
Variants: telescopic tamper
Coffee bean container: plastic, 1,5 Kg - 500 gr. capacity
Ground coffee dispenser: 300 gr capacity
Dosing device: doser and counter
Grinding blades: ø83 mm special stainless steel
R.P.M.: 1.400 (50Hz) – 1.600 (60Hz)
Tension, output power: 220-240 V – 50/60 Hz, 350 W
Dimensions: 230 x 290 x 590 mm (width x depth x height)
Net weight: 13 Kg
Packaging dimensions: 365 x 245 x 600 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 16,5 Kg
Volume: 0,053 m3
Suggested daily production: up to 8 Kg/day
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AKCESORIA / ACCESORIES
Cod. 180498

Odbijak do fusów - Knockout box

Cod. 170295 - Ø 53 mm

Tamper aluminiowy - Aluminium tamper

Cod. 170298 - Ø 57 mm

Tamper aluminiowy - Aluminium tamper

Cod. 180137

Uchwyt filtra - Filter holder

Cod. 180380 - Ø 53 mm

Tamper drewniano-aluminiowy - Wood + Aluminium tamper

Cod. 180381 - Ø 57 mm

Tamper drewniano-aluminiowy - Wood + Aluminium tamper

Cod. 180044

Pojemnik na kawę - Glass for deli
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Quamar Polska s.c.
ul. Powstańców Śląskich 89C / 351
01-355 Warszawa
tel./fax: +48 22 664 95 06
e-mail: biuro@quamar.pl
www.quamar.pl

Zdjęcia produktów w niniejszym katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
The images contained in this list are for informational purposes only. Variations to products may take place without notice.
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