
ENDÜSTRİYEL FİLTRE KAHVE YAPMA-ÇEKME MAKİNELERİ 
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347  

Genelağ: www.caymakinesi.com  E-posta: satis@caymakinesi.com 

 
Filtre Kahve Makinesi Modeli : A392A1 
İşlev: Cam Potlu Sanayi Tipi Filtre Kahve Makinesi Su Şebekesi Gerektirmeyen Dayanıklı 2 
Cam Sürahili Filtre Kahve Yapıcısı 
 
Genişliği                           : 21.1 cm 
Ölçüleri                            : 21 x 46 x 49 cm 
Çalışma Elektriği              : 220 Volt 50 Hz (Monofaze) 
Elektrik Gücü                    : 1425 Wat 
Su Bağlantısı                    : Gerek Yok – Su Hazneli 
Cam potlu kahve makinesi su şebekesine ihtiyaç duymaz, portatiftir.  
Tamamıyla paslanmaz çelik su tankı vardır. İki adet bağımsız sıcaklık 
kontrolü olan cam potu (cam sürahisi) vardır. Kahve hazır ışığı vardır. 
SplashGard kahve demleme grubu sıcak sıvının elle temasını önler. 
İstendiğinde filtre kahve makinesinde çay da demleyebilirsiniz.   
Sanayi tipi endüstriyel filtre kahve makinalarıyla ilgili sorularınız için 
arayabilirsiniz:  
0212 2370749 – 0212 2370750 - 0212 2370751 – 0212 2370759 

Sanayi Tipi Endüstriyel Filtre Kahve Yapma – Çay Demleme Makinaları broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik 
gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız 

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347  
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: satis@caymakinesi.com  

 

Filtre Kahve Makinası _ Espresso Kahve Makinesi Rezistansları Su Basma Pompaları Termostatları Elektronik Kartları, Beyinleri  Vs Yedek Parçalarını 
Satıyor, Tamirini Bakımını, Teknik Tamir Servis Hizmetini de Veriyoruz 

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347  

 
Filtre Kahve Makinesi Modeli : AVP17A2 
İşlev: Cam Potlu Sanayi Tipi Filtre Kahve Makinesi Su Şebekesi Gerektirmeyen Dayanıklı 2 
Cam Sürahili Filtre Kahve Yapıcısı 
 
Ölçüleri                            : 20.3 x 45 x 48 cm 
Çalışma Elektriği              : 220 Volt 50 Hz (Monofaze) 
Elektrik Gücü                    : 2260 Wat 
Su Bağlantısı                    : Gerek Yok – Su Hazneli 
Cam potlu kahve makinesi su şebekesine ihtiyaç duymaz, portatiftir.  
Tamamıyla paslanmaz çelik gövdelidir. İki adet bağımsız sıcaklık 
kontrolü olan cam potu (cam sürahisi) vardır.Cam pota direk demleme 
yapar.SplashGard kahve demleme grubu sıcak sıvının elle temasını 
önler.İstendiğinde filtre kahve makinesinde çay da demleyebilirsiniz.   
Sanayi tipi endüstriyel filtre kahve makinalarıyla ilgili sorularınız için 
arayabilirsiniz:  
0212 2370749 – 0212 2370750 - 0212 2370751 – 0212 2370759 

 
Filtre Kahve Makinesi Modeli : A SINGLE 
İşlev: Sanayi Tipi Filtre Kahve Yapıcısı-Endüstriyel Filtre Kahve Yapma Makinesi 
Ölçüleri                            : 18 x 51 x 91 cm 
Çalışma Elektriği / Gücü  : 220 Volt 50 Hz (Monofaze) / 4000 Wat 
Saatte 82-182 240 ml.lik fincan kahve üretimi, Tek seferde1.9-3.8 veya 5.7 litre filtre kahve yapma 
kapasitesi, Ayarlanabilir by pass özelliği sayesinde bütün kahve üretim miktarlarında en iyi filtre kahve 
kalitesi, Sıcak su musluğu demleme seviyesini etkilemez, Elektronik sayaç; hızlı ayar ve hassas 
demleme seviyesini garanti eder, Elektronik kahve değirmeni ara yüzü sayesinde seçilen kahve miktarı 
için doğru miktarda kahvenin öğütülmesini sağlar, 1.5 GPR Portatif Server patentli Safety – Fresh 
demleme grubu sayesinde buhar kaçışını engeller ve su sıçramasını önler, SplashGard kahve demleme 
grubu sıcak sıvının elle temasını önler.İstendiğinde filtre kahve makinesinde çay da demleyebilirsiniz.   

 
Kahve Öğütme Makinesi Modeli : AG2HD 
İşlev: Filtre Kahve Makineleri ve Espresso Kahve Makineleri İçin Kahve 
Öğütücüsü – Kahve Öğütme Değirmeni – Kahve Öğütücü Makinası 
Ölçüleri  18x42x89.9 cm olan filitre kahve öğütücüsü 
220 voltla çalışır, 1035 wat gücündedir. 0.91 kg 
çekirdek kahve haznesi vardır, turbo aksiyon 
sayesinde çekirdekler değirmene hızlı olarak çekilir ve 
değirmenin maksimum verimi sağlanır, Hızlı öğütme 
sağlar (30 saniyede 450 gr. Kahve öğütür), geniş 
ögütme aralığı, kolay temizlenebilir, torba 
çıkartıldığında motoru otomatik durur, heavy-duty 
hassas diskler kaliteli ve en ince kahveye kadar 
mükemmel öğütme sağlar. 
Sanayi tipi endüstriyel kahve değirmenleriyle ilgili 
sorularınız için arayabilirsiniz:  
0212 2370749 – 0212 2370750 - 0212 2370751 



ORTAK ÖZELLİKLER 
-- Bu broşürdeki filtre kahve yapma makinesi ve çekirdek kahveden kahve öğütme değirmeni 
modelleri; dünyaca ünlü sanayi tipi endüstriyel filtre kahve ekipmanları üreticisi Bunn ‘ a ait 

modellerdir – Bunn filtre kahve makinesi-kahve öğütme değirmeni satışı 0212 2370749  
 

-- Bunn kahve ekipmanları son derece dayanıklı ve kaliteli makinalar olup uzun yıllar 
sorunsuz kullanırsınız 

 
-- Bunn kahve makineleri, kahve değirmenleri özellikle oteller, büyük restaurantlar ve 

organizasyonlarda büyük kapasitelerde filtre kahve üretimine uygundur – Bunn filtre kahve 
makinesi-kahve öğütme değirmeni satışı 0212 2370750 

 
-- İthal makineler olmalarına karşın uzun yıllar yedek parça bulundurma garantisi vardır 
 
-- Kahve makinelerinin üretiminde kullanılan bütün yedek parça ve ekipman son derece 
dayanıklıdır – Bunn filtre kahve makinesi-kahve öğütme değirmeni satışı 0212 2370751 

 
-- Ayrıca diğer markalardaki sanayi tipi endüstriyel filtre kahve makinelerinin, espresso 

kahve makinelerinin ve hazır nescafe otomatlarının; rezistanslarını, potlarını, kahve 
kollarını, açma kapama anahtarı, zaman saati, sıcaklık ayar termostatları, kahve 

kaşıklarını, program beyinlerini, basınç şalterlerini, güçlendirici su pompalarını ve diğer 
yedek parçasını kuruluşumuzdan tedarik edebilir, her marka sanayi tipi endüstriyel 
espresso-filtre kahve makinesi ve kahve değirmeni için teknik destek; tamir-bakım-

servis-onarım hizmetini sağlayabilirsiniz 
 

– Bunn filtre kahve makinesi-kahve öğütme değirmeni satışı 0212 2370749 – 50 – 51 - 59  

 
Filtre Kahve Makinesi Modeli : A DUAL TF DBC 
İşlev: Vakum İzolasyonlu Depolu Sanayi Tipi Filtre Kahve Makinesi Sanayi Tipi Filtre Kahve Yapıcısı 
 
Ölçüleri                            : 55 x 51 x 91 cm 
Çalışma Elektriği              : 220 Volt 50 Hz (Monofaze) 
Elektrik Gücü                    : 6100 Wat 
Saatte 182 fincan 240 ml. Filtre kahve üretimi, hafızasında farklı kahve reçetelerini saklama özelliği, ön demleme ve fasılalı demleme 
seçeneği, dijital sıcaklık kontrolü ve geniş demleme grubu: kahve sertliği farklı by pass seçenekleriyle kontrol edilir, basit fasıla 
seçeneğiyle fasıla rutininin otomatik proramlaması kolayca yapılabilir, Splashgard özellikli, wireless olarak değirmenle iletişim kuran 
akıllı demleme grubu sayesinde herhangi bir BrewWISE ekipman konfigürasyonuyla hatasız olarak çalışabilir, ThermoFresh hazneler 
vakum izolasyonludur ve kahveyi saatlerce sıcak tutabilir, Özel kahve demleme grubu ile çalışan ve kahve makinasının LCD 
ekranında kahve ismini veya reklamını gösteren özel kahve kartları hazırlanabilir. Bunun için bilgisayar üzerinden kontrol edilebilen 
reçete yazıcısı gereklidir, SplashGard demleme grubu ve opsiyonel grup kilitleri emniyeti arttırır. Çay demleyebilir. 
Sanayi tipi endüstriyel filtre kahve makinalarıyla ilgili sorularınız için arayabilirsiniz:  
0212 2370749 – 0212 2370750 - 0212 2370751 – 0212 2370759 

ENDÜSTRİYEL FİLTRE KAHVE YAPMA-ÇEKME MAKİNELERİ 
TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347  

Genelağ: www.caymakinesi.com  E-posta: satis@caymakinesi.com 

Sanayi Tipi Endüstriyel Filtre Kahve Yapma – Çay Demleme Makinaları broşüründeki teknik özellikler, resim v.s. bilgiler ürün geliştirme nedeniyle değişiklik 
gösterebilir, güncel bilgiler için arayınız 

TEL: 0212 2370749 – 0212 2370750 – 0212 2370751 – 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347  
Genelağ: www.caymakinesi.com E-posta: satis@caymakinesi.com  

 


