
LA MARZOCCO STRADA

Tillsammans genomlyste de allt från 
teknisk design, ergonomi, extraktion och 
kvalitet i koppen till programmerbarhet 
och användarvänlighet. Förutom La 
Marzoccos särdrag som tankar av rostfritt 

stål, mättade grupphuvuden och PID-
kontroll är Strada en maskin som gör att 
baristan för första gången har absolut och 
direkt kontroll över trycket, oavsett var i 
bryggningsprocessen.

Med andra ord är Strada en 
espressomaskin designad av och för 
baristor.

Strada har utvecklats med direkt inblandning av La Marzocco Street Team; en panel av 
världsledande baristor, tekniker och marknadsexperter.

Funktioner och specifikationer

Leveras i: MP I EP I EE I AV I ABR Antal grupper: 2 | 3 | 4

Individuella bryggtankar
Låter dig ställa in en unik temperatur för varje 
grupp.

Mättade grupphuvuden
Säkerställer oöverträffad termisk stabilitet, 
bryggning efter bryggning.

Justerbar tevattentemperatur
Säkerställer optimal temperatur för att brygga 
andra varmvattendrycker.

Eco-läge
Kan programmeras att gå in i standby-läge för 
att öka energieffektiviteten.

O-led display
Intuitiv programmering gör det enkelt att 
justera maskinparametrarna.

Höga koppar
Låter dig använda maskinen med höga glas 
och koppar (+ 2,5 cm i höjd).

Proporsjonal ångkran
Spak-aktivert proporsjonal magnetsventil 
eliminerer behovet for regelmessig serivce. 

Dubbla tankar
Separata vattentankar optimerar 
espressobryggning och ångproduktion.

Förvärmningssystem
Ökar kapaciteten och stabiliteten. Allt vatten 
förvärms till 70 ° C innan vattnet kommer in i 
bryggtanken.

* Extra tillbehör

Koppvärmare *
Håller dina espresso och cappuccino koppar 
ordentligt varma.

Personlig färg *
Personlig färg på begäran (RAL-kod måste 
anges).

Frilagda grupphuvuden
Ergonomi och synlighet kring arbetsområdet.

USB-port
Möjliggör uppdatering av programvaran på ett 
enkelt sätt.

P.I.D.
Elektronisk kontroll av bryggtemperaturen.

Trykkprofiler (endast EP)
Genom en webbapplikation tillåts baristan 
skapa tryckprofiler över extraktionen som 
överförs till maskinen via USB.

Individuell girpumpeteknologi (endast EP)
Gör det möjligt att ha varierande tryck under 
hela extraktionen.

Dedikerade tryckmätare (endast MP)
Låter dig läsa det exakta bryggtrycket under 
extraktionen.

Ruby gigleurs
Ruby gigleurs är mer motståndskraftiga mot 
kalk och korrosion.

Portafilter & Precision Filter Cups (APF)
Portafilter av rostfritt stål med 
precisionsfilterkorgar ökar kvaliteten och 
minskar felmarginalerna.

2 Grupper 3 Grupper

Höjd (cm/in) 47,5 / 19 47,5/19

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

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

Vikt (kg/lbs) 85 / 187,4  102 / 224,9

Volt 380V 3 fas 380V 3 fas

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

Bryggtank kapacitet (liter) 2 x 1,3 3 x 1,3

Ångtank kapacitet (liter) 8,2 11,8
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