FoamMaster™
Ontsluit de veelzijdigheid

Innovatie
Uit passie
Pure passie en 100 procent Swissness: dat zit allemaal in
een koffiemachine van Franke. Met de FoamMaster™
definieert Franke professioneel koffie zetten opnieuw:
het royale touchscreen maakt het bedienen tot een ware
belevenis. Individuele gebruikersinterfaces, aanpasbare
menu’s, een eenvoudige plaatsing van reclameboodschappen
revolutioneren de dialoog met de machine. In het inwendige
zorgen krachtige componenten voor een perfecte crème,
fantastisch melkschuim en een nagenoeg onbeperkte
variëteit aan smaken. Nooit eerder was de kunst van het
verleiden zo eenvoudig!
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INTUÏTIEF EN

INSPIrErEND

Kies uit drie verschillende gebruikersinterfaces de interface die het best
past bij uw bedrijf: of nu ingezet voor zelfbediening, of voor service met
bediening – de FoamMaster™ is een duidelijke versterking binnen uw team.
overzichtelijke snelkeuze
Afbeeldingen zeggen meer dan duizend woorden: het 10,4-inch touchscreen geeft u de mogelijkheid om uw
drankenassortiment via een aantrekkelijke afbeeldingenselectie aan te sturen. vergemakkelijk het kiezen
voor uw gasten en optimaliseer de drankjesbestelling in de zelfbediening. Genieten is met de FoamMaster™
altijd heel gemakkelijk en comfortabel via één enkele touch binnen bereik.
inspirerende menubegeleiding
De intuïtieve menubegeleiding en de unieke presentatie
van uw drankenassortiment zullen uw gasten enthousiast
maken. benut de mogelijkheid om uw gasten tijdens
het bereiden van de drankjes op speciale seizoensdranken,
speciale aanbiedingen en eigen bedrijfsmededelingen
te attenderen.

efficiënte bedrijfsvoering bij de bediening
Perfect toegesneden op de dagelijkse hectiek in de
gastrononomie. Grote bestellingen kunnen praktisch in één
enkele stap worden opgenomen. via simpel aantikken
wordt drank na drank bereid. Dit ondersteunt en ontlast
het bedieningspersoneel, reduceert fouten en zorgt
voor een optimale capaciteitsbenutting van uw machine.
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Op uw

behoeften

toegesneden

Het intuïtieve touchscreen maakt
de bediening eenvoudig en efficiënt
en is flexibel naar uw behoeften
configureerbaar

de FoamMaster™ maakt perfect
melkschuim in de gewenste
CONSISTENTIE MAAR OOK warme en koude
melk voor geslaagde drankcreaties
(2 melksoorten mogelijk)
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Afdruipblad

Automatisch in de hoogte
verstelbare drankenuitloop

CHOCOPOEDERDISPENSER:
Met een dubbelreservoir voor twee
verschillende poedersoorten

Bonenreservoir (1,2 kg)
afsluitbaar

Met maar liefst 3 precisiemaalwerken
met keramische schijven voor
constante maalprestaties

Flavor-station met automatische
dosering van 3 siropen

Eenvoudige reiniging:
het grote touchscreen toont
de verschillende reinigingsstappen
en leidt u eenvoudig en
begrijpelijk door de reinigingsprocedure (HACCP-conform)

Kopjessensor

Betoverende

veelzijdigheid

Eindeloze mogelijkheden met koude en warme
melk, koud of warm melkschuim en flavor
De FoamMaster™ is uw sleutel naar een bijna
onbegrensd drankenaanbod aan gearomatiseerde
melk- en koffiespecialiteiten – van een perfecte
latte macchiato tot en met een klassieke espresso
of een verfrissende aardbeienmelkdrank en nog
veel meer. Dankzij het melkverwerkingssysteem,
de chocoladedispenser en het Flavor-station met
maar liefst drie verschillende aroma’s beheers deze
alle toebereidingsmogelijkheden. Maak uw keuze
en laat u verleiden.
Koffie
Van de zwarte klassiekers en melkdranken
tot en met gearomatiseerde koffiespecialiteiten
kent de FoamMaster™ alle fijne kneepjes uit de
wereld van de koffie. En dat met een kwaliteit,
authenticiteit en precisie die iedere koffieliefhebber overtuigen.
Chocolade
De dubbele poederdispenser maakt een toepassing
van twee verschillende chocolades en specialiteiten
in elke variatie mogelijk. In samenspel met de
FoamMaster™ ontstaat de perfecte mix van melk,
crèmeachtig-zacht schuim en chocolade met één
enkele touch.
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Melk
Geniet van koud of warm melkschuim in een met
de hand bereide kwaliteit en de door u gewenste
consistentie. De korte opschuimtijd komt de melk
zeer ten goede en er wordt precies de hoeveelheid
melk gebruikt die nodig is. Door het efficiënte
melkopschuimsysteem daalt het melkverbruik
en kan tegelijk het calorieëngehalte worden
gereduceerd.
Flavor
Dankzij de optie Flavor-station verfijnt u uw dranken
met maar liefs drie verschillende aroma’s. Combineer uw koffiedrank of uw melk met de flavors
van uw keuze – de FoamMaster™ vervult elke wens,
van een fruitige melkmixdrink tot en met een
heerlijke warme caramel latte macchiato.

DE

PErFECTE

OPLOSSING

vOOr U

melksYsteem
FoamMaster™:
warme en koude melk
en melkschuim*,
individueel instelbare
consistentie, geïntegreerd reinigingssysteem

Foammaster™-opties
– Tweede of derde maalwerk
– Poederdispenser (voor
choco- of melkpoeder, afsluitbaar)
– 2 × 2 kg bonenreservoir
– bonenreservoir afsluitbaar
– Koffiedik-uitworp
– Koelunit onder het schap (UT)
– Kopjespositioneerhulp
– Kopjessensor
– Stoomlans
– M2M/telemetrie
– Afrekeningssystemen
– Hoge voetjes (100 mm)

* Gelicentieerd door Thermoplan/Licensed by Thermoplan
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Flavor-station
Automatisch doseerstation
voor drie verschillende
smaken flavors

kopjesverwarmer
Met drie verwarmbare
wegzetbladen

Fm750

Fm840




Koffie| Café Crème







vers gezette koffie







Cappuccino | Latte Macchiato







Chococcino







Chocolade







Melk warm















Melkschuim warm*

62,5



Melk koud
Melkschuim koud*
300

300

Flavors

200


582

Heetwater | Stoom

800

Fm850



70 - 180

206

520

545,5

711

205

productspecialiteiten
ristretto | Espresso










min. 50



MODEL

min. 200

machinemodel
180
90

ELEKTRISCHE AANSLUITING

VERMOGEN

400 v 3LN PE 50/60 Hz 16 A

7,5 kW

FM840

400 v 3LN PE 50/60 Hz 16 A

7,5 kW

FM850

400 v 3LN PE 50/60 Hz 16 A

7,5 kW

toebehoren

70 - 180
582

70 - 180

62,5
582

62,5

206

d2

TYPE FM840

ELEKTRISCHE AANSLUITING

VERMOGEN

Koelunit KE300 (12 liter)

200–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A

100 W

Koelunit onder het schap UT320 230 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A
(12 liter)
Kopjesverwarmer (120 kopjes)

200–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A

Flavor-station (3 flavors)

100–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A

TYPE FM750

ELEKTRISCHE AANSLUITING

min. 50
Koelunit KE300
(12 liter)

200–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A

min. 50

Koelunit onder het schap UT320 230 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A
(12 liter)
180
90

180

90 W
300 W
75 W
VERMOGEN

100 W
90 W

Kopjesverwarmer (120 kopjes)

200–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A

300 W

Flavor-station (3 flavors)

100–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A

75 W

90

220
310

d1

d2

220

wateraansluiting

310

206

545,5

205

(Overige aansluitvariantend1 op aanvraag)

545,5

205

310

220

FM750

min. 200

* Gelicentieerd door Thermoplan/Licensed by Thermoplan

Wateraansluiting (optie)

Metalen slang met wartelmoer G3/8", l = 1,5 m

Watertoevoerleiding

Indien op montageplaats mogelijk: onbehandeld water
(niet uit waterontharder voor huishoudelijk gebruik)

Waterhardheid

max. 70 mg CaO/1 l water (7 dH, 13 °fH)

Chloridegehalte

max. 100 mg/l

Ideale pH-waarde
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d1

d2

wateraFvoer
Afvoerslang

D = 16 mm, l = 2000 mm

Watertankbedrijf 4 liter incl. waterafvoer afdruipblad (bewaakt)
d1 = boring voor kabels en leidingen 120 mm
d2 = boring voor koffiedik-uitworp 120 mm
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06.15/Maat-, constructie- en uitvoeringswijzigingen voorbehouden.

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Strasse 9
4663 Aarburg
Schweiz
Telefoon +41 62 787 31 31
www.franke.com
Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
97947 Grünsfeld
Deutschland
Telefoon +49 9346 9278 0
Fax +49 9346 9278 100
www.franke.de

Franke Coffee Systems
UK Ltd
18 Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
St Albans,
Hertfordshire AL2 2DQ
Engeland
Telefoon +44 1923 635700
Fax +44 1923 635701
www.franke.com
Franke Japan Inc.
Amflat, 12-35-12
Nihonbashi Ningyocho, Chuo,
Tokyo 103-0013
Japan
Telefoon +81 3 5642 5880
www.franke.com

Franke Coffee Systems
Americas
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
USA
Telefoon +1 615 462 4265
Fax +1 615 462 4400
www.franke.com

