
A800
Grenzeloze inspiratie.
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Koffiecultuur is een vorm van levensgenieting. Nooit werd 
koffiecultuur met zo veel plezier beleefd als tegenwoordig, 
en nog nooit werd koffiegenot gevarieerder en individueler 
beleefd dan vandaag. Ook daarom wilt u beschikken over 
schier eindeloze mogelijkheden om de koffie in uw zaak 
telkens weer anders en verrassend nieuw te laten ervaren. 
Precies  daarvoor is de A800 koffiemachine ontworpen. 
Deze biedt een drankenvariëteit die iedere voorstelling tart. 
Maar de cultuur van een A800 komt ook tot uitdrukking 
in haar  compromisloze prestatiedrang. De A800 verwerkt 
zelfs de grootste bestellingen met professioneel gemak.

DE MOGELIJKHEDEN: 

   RONDUIT UNIEK.
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 05
NIEUW GEBRUIKERSVRIENDELIJK 
DISPLAY
Het nieuwe 10,4-inch-touchscreen van de 
A800 vormt een fantastische uitnodiging om 
iedere drankwens op de allereenvoudigste 
wijze te vervullen. Nooit eerder werden 
drankafbeeldingen attractiever en scherper 
gepresenteerd en de menubegeleiding  
toont zich van haar meest intuïtieve zijde.

 04
MEER FLEXIBILITEIT
De A800 biedt nog meer speelruimte  
voor individuele configuratie. Een derde 
kof fie molen voor uw speciale koffie-
bonenmelange? Een Flavour Station of  
een extra koppenwarmer? De A800 laat  
zich stap voor stap uitbreiden.

 03
COMPATIBEL MET ELKE KOELING
Of u nu voor het koel bewaren van de melk 
een bestaande koelkast of de nieuwe  
12-liter koelunit van Franke kiest – de A800 
is geschikt voor iedere koelingsoptie.  
En de schuimkwaliteit is altijd superieur.

 01
QUA CAPACITEIT EEN KLASSE APART 
De A800 is speciaal ontworpen om grote 
aantallen drank zeer snel en in topkwaliteit 
te leveren. Een perfecte espresso zetten, 
gelijktijdig melk opschuimen en een hete 
thee bereiden? Dankzij het professionele 
3-boiler-systeem geen enkel probleem.

 02
STANDAARD FANTASTISCH 
 MELKSCHUIM
Koud en warm schuim van perfecte, 
variabele consistentie. Dankzij geïnte-
greerde  FoamMasterTM-technologie is  
dat al mogelijk met het basismodel.  
U kunt zelfs het melkschuim voor iedere 
drank afzonderlijk programmeren,  
van vloeibaar naar dik – voor de beste  
kwaliteit per selectie. Keer op keer.

            DE ARGUMENTEN:

TE VEEL OM  
    OP TE NOEMEN.
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DE GEBRUIKERSINTERFACE:

       VERBLUFFEND 
INNOVATIEF.
Blijf daar maar eens vanaf: Het nieuwe, kleurige 10,4-inch 
touchscreen vormt de attractieve bedieningsinterface van de A800.  
Hier kunt u alles zeer gemakkelijk en intuïtief besturen.
 
 
Met het royale display toont de A800 haar ware 
grootte: Ze is een klasse op zich, wanneer het om 
eenvoudige, gebruikersvriendelijke bediening gaat. 
En het intuïtieve bedieningsconcept is voor u als 
 ondernemer, maar ook voor uw medewerkers en uw 
gasten een uitzonderlijke comfortbelevenis.

Voor uw gasten: Verbluffend eenvoudig.
In de zelfbedieningsmodus kunnen uw gasten zelf 
uit een zeer aantrekkelijk drankenmenu kiezen.  
Met simpele touch- of veegcommando worden 
 producten besteld, de bijpassende kopgrootte 
 ingesteld en desgewenst nog een extra flavour 
 gekozen.  Waarna de A800 aan de slag gaat.

Voor uw bedienend personeel:  
Verbluffend efficiënt.
Grote bestellingen kunnen heel praktisch in één 
stap worden opgegeven. Vervolgens werkt de  
A800 de lijst geheel zelfstandig af, waarbij de ver-
schillende dranken door even aantippen worden 
 opgeroepen. Zodat het bedieningspersoneel ont-
last, fouten vermeden en de capaciteit van de 
 machine optimaal benut worden.

 
 
Voor de ondernemer: Verbluffend individueel.
Het drankenmenu op het display laat zich individueel 
en heel eenvoudig configureren. U bepaalt zelf de 
keuzes en de volgorde van de producten, plaatst des-
gewenst sfeerbeelden op het display en realiseert 
extra omzet met reclameboodschappen. U past het 
bedieningspaneel zo moeiteloos aan verschillende 
inzetgebieden of seizoensgebonden aanbiedingen 
aan. Het verleidelijke menu-overzicht met schitte-
rende drankafbeeldingen nodigt uit om ook eens 
iets geheel nieuws te proberen. Zodat niet alleen de 
dorst, maar ook de nieuwsgierigheid gelest wordt.

Het uitzonderlijke bedieningsgemak van de A800 
wordt door een LED-verlichtingsconcept extra 
 ondersteund. Het licht verschaft het display niet 
 alleen een elegante achtergrondverlichting,  
maar geeft via wisselende kleuren ook belangrijke 
 waarschuwings- en bedieningsaanwijzingen.  
Het kan u waarschuwen wanneer er warme dranken 
worden bereid, of herinnert eraan om opnieuw 
 bonen of melk bij te vullen. De A800 is op die 
 manier een lichtend voorbeeld van behulp zame 
communicatie. 
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HET FABRICAAT:

       ZWITSERS.
De A800 wordt in Zwitserland geproduceerd. De machine zit tot 
in de kleinste constructionele details boordevol Zwitserse kwaliteit.  
Laten we eens een blik werpen in het inwendige van de machine.
 
 
De A800 is ontworpen voor afnemers die in het 
 hogere prestatiesegment compromisloze kwaliteit 
 verlangen. Dus werd er een machine geconstrueerd, 
die in al haar componenten op de hoogste capaci-
teitseisen is afgestemd en die tegelijkertijd qua 
 betrouwbaarheid en economisch gebruik op en top 
Zwitsers blijft.

De zetgroep: Excellent
De gepatenteerde zetgroep van de A800 vormt  
het kernstuk van de machine. Deze werd speciaal 
ontworpen om het resultaat van de extractie nog-
maals te verbeteren en voor een verbluffende kof-
fiekwaliteit te zorgen. Drie zetunits, met 43 mm-
zeef, 50 mm-zeef en een gepatenteerd naaldfilter, 
zijn exact op de verschillende extractiegraden afge-
stemd, die voor een breed drankenaanbod beno-
digd zijn. En wat ook nog eens  bijzonder service-
vriendelijk is: De zetgroep van de A800 laat zich 
 zonder gereedschap heel eenvoudig en snel aan  
de voorzijde uitnemen. 

De molens: Ongeëvenaard precies
De A800 kan met maar liefst drie molens worden 
uitgerust. De gemakkelijk toegankelijke bonen-
reservoirs laten zich zeer gemakkelijk vullen en 
garan deren door hun vorm dat de bonen altijd 
 optimaal doorglijden. Via de centrale ontgrendeling 
aan de voorzijde van de machine laten de bonen-
reservoirs zich eenvoudig verwijderen en is de  

 
 
maalgraad instelling van het keramische maalwerk 
perfect toegankelijk – en dat geheel zonder gereed-
schap. De precisieschijven van het maalwerk zijn 
bijzonder robuust en duurzaam – voor constante, 
gelijkblijvende maalprestaties.

 
De boilers: Drievoudig
Drie volledig gescheiden boilers voor heet water, 
koffiebereiding en stoom zijn in hoge mate bepalend 
voor het hoge capaciteitsniveau van de A800.  
Deze maken het mogelijk om gelijktijdig een koffie, 
 theewater maar ook stoom af te nemen. De A800 is 
zo in alle opzichten perfect voorbereid om in een 
oogwenk een maximum aan capaciteit  
te leveren. 

Alle componenten zijn zodanig op elkaar afgestemd, 
dat zij gezamenlijk een perfect resultaat leveren, 
waar men slokje na slokje heerlijk van kan genieten. 
In Zwitserland en in de rest van de wereld.

SERIEMATIG GEÏNTEGREERDE 
FOAMMASTERTM MODULE

1–3 PRECISIEMOLENS  
MET DUURZAME KERAMISCHE 
MAALSCHIJVEN

GEPATEN TEERDE ZETGROEP  
AAN DE  VOORZIJDE UITNEEMBAAR

3 SEPARATE HIGH- 
PERFORMANCE BOILERS



10 11

Perfect melkschuim voor iedereen! Franke belooft 
en biedt dat allemaal en daarom beschikt de 
A800 standaard over FoamMasterTM-technologie. 
U bepaalt geheel onafhankelijk, hoe u uw machine 
van melk voorziet. U kunt uw eigen koelkast op 
de A800 aansluiten, maar ook de nieuwe 12-liter- 
 koelkast van Franke kiezen. Welke keuze u ook 
maakt, de A800 levert melkschuim in onovertroffen 
FoamMasterTM- kwaliteit. Schuim, dat u qua consis-
tentie en dichtheid – zelfs binnen één en dezelfde 
drank – kunt variëren en geraffineerd in laagjes 
kunt aanbrengen. En dat zelfs bij grote uitgiftehoe-
veelheden altijd zijn perfecte consistentie behoudt. 

Daarmee ontsluit de A800 de enorme variëteit aan 
melk- en melkmixdranken op het hoogste prestatie-
niveau. Typisch Franke, typisch FoamMasterTM.

De 12-liter koelunit van Franke heeft in de dagelijkse 
praktijk extra voordelen te bieden: de koelunit 
 voorziet de A800 van melk met exact de juiste tem-
peratuur, omdat deze permanent door sensoren 
 bewaakt wordt, die in het melkreservoir zelf zijn ge-
integreerd. Bovendien laat de melk zich met de 
aan de voorzijde inzetbare melkreservoirs maximaal 
eenvoudig en schoon vullen. 

WARM EN KOUD 
SCHUIM OM 

VAN TE DROMEN!

CONSTANTE 
SCHUIMKWALITEIT
OOK BIJ HOGE CAPACITEITSBEHOEFTE

VARIABELE 
SCHUIMCONSISTENTIE

BINNEN DEZELFDE DRANK

ALLES 
MAXIMAAL EENVOUDIG 

ZELF PROGRAMMEERBAAR
DOOR HET BEHOEDZAME 

OPSCHUIMPROCES BLIJFT 
HET MELKKARAKTER BEWAARD

OPGESCHUIMD ALS 
MET DE HAND

FOAMMASTER-
MELKSCHUIM-KWALITEIT: 
VOOR HET EERST STANDAARD!
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DE INZETBAARHEID:

            ONBEGRENSD.
De A800 is ontworpen voor topprestaties. Zij staat opgesteld op 
plaatsen waar het erop aankomt frequent en snel ook grote hoeveel-
heden drank te kunnen produceren. Dat deze bovendien excellente 
 kwaliteit en een onvoorstelbare variëteit aan dranken kan leveren,  
maakt de A800 tot de absolute premium-machine in haar klasse.
 
 
Met haar drievoudige boilersysteem en een supe-
rieur bedieningsconcept is de A800 ontworpen om 
snel ook grote bestelvolumes te verwerken. Dankzij 
geïntegreerde FoamMasterTM-technologie, choco- 
dispenser en maar liefst drie molens, en dankzij een 
optioneel Flavour Station en de creativiteit van  
haar gebruikers kan deze machine niet  alleen elke 
 hoeveelheid aan, maar kan de A800 tevens elke 
drankvariatie bereiden, hoe exotisch deze ook is.

Koffie in alle variaties
Van donkere espresso-klassieker in een glas en 
 geraffineerd gelaagde latte macchiato tot en met 
speciale bio-koffie uit de hooglanden van Costa 
Rica, die met heerlijk koud melkschuim wordt afge-
topt: de A800 extraheert voor elke koffiedrank  
de aromastoffen op optimale wijze.

Verrukkelijke chocolades
De dubbele poederdispenser biedt de mogelijkheid 
om twee verschillende chocoladesoorten te 
 serveren. In samenspel met de melkschuim moge-
lijkheden van de A800 laten zich zo onvergelijke-
lijke, crèmig- zachte chocoladecreaties in de kleuren 
licht en donker, maar ook koffie-chocolade-mix-
dranken  bereiden. 

 
 
Melk in z’n luchtigste vorm
Geniet van warm en koud melkschuim in de door u 
gewenste consistentie en van kwaliteit alsof het 
met de hand bereid is. De korte opschuimtijd komt 
de melk zeer ten goede en er wordt precies de 
 hoeveelheid melk gebruikt, als nodig is. Dankzij het 
 efficiënte melk-opschuimsysteem daalt het melk-
verbruik  substantieel. Bovendien kan het calorieën-
gehalte van de dranken worden gereduceerd. 

Flavour opties
Met het Flavour Station verfijnt u uw dranken met 
maar liefst drie verschillende aroma’s. Combineer 
uw koffiedrank of uw melk met de flavours van uw 
keuze en creëer geheel naar eigen smaak fruitige 
melkmixdranken, chai latte of bijvoorbeeld een 
 verleidelijke karamel latte macchiato. De mogelijk-
heden zijn praktisch onbegrensd. 
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HET A800-SYSTEEM:

     INDIVIDUEEL.

KO E LU N I T

PLUS 
 150% 
VOLUME

A800-OPTIES 
–  Tweede of derde molen
–  2 × 1 kg- of 1 × 2 kg-bonenreservoir, 

afsluitbaar
–  Eén of twee afzonderlijke  

poederdispensers (voor choco-  
of melkpoeder), afsluitbaar

–  Koffie residu doorvoer 
– Sensor kop aanwezig 
–  M2M/telemetrie
–  Afrekensystemen
–  Verhoogde poten (100 mm)
–  Autosteam stoompijp  

(ondersteund melkopschuimen)  
of Autosteam Pro  
(automatisch melkopschuimen) 

FLAVOUR STATION 
Automatisch doseer- 
station voor drie  
verschillende flavours

KOPPENWARMER 
Met vier verwarmbare 
plateau’s

KLEUREN 
De hier afgebeelde machine compo-
nenten zijn verkrijgbaar in mat grijs en 
hoogglans zwart: 
– Koelunit
– A800
– Flavour Station
– Afrekeningssystemen 
– Kopjesverwarmer 

KOELUNIT: OPTIONEEL
Hier afgebeeld is de nieuwe 12-liter 
koelkast van Franke die qua kleur, 
 afmetingen en materiaal perfect bij  
de A800 lijn past. Maar u kunt ook  
een ander model koelkast gebruiken. 
De Franke koelunit kan te allen tijde 
worden ingebouwd.

PRODUCTSPECIALITEITEN A800 A800 
FM

Ristretto | Espresso  ü  ü

Koffie | Café Crème  ü  ü

Filterkoffie  ü ü

Cappuccino | Latte Macchiato  ü  ü

Chococcino  ü  ü

Chocolade  ü  ü

Melk warm  ü  ü

Melkschuim warm  ü  ü

Melk koud ü  ü

Melkschuim koud  ü

Flavours  ü

Heet water | Stoom  ü  ü
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DE FLEXIBILITEIT:

       VOLMAAKT.
Precies toegesneden op uw behoeften.
De volgende accessoires zijn met de A800 combineerbaar:

ONDER MACHINE 
KOELKAST (UKE) 
HET RUIMTEWONDER

–  Koelkast (5 l), afsluitbaar 
–  Geschikt als machinebasis 

(toepassing o.a. in systeemgastro-
nomie of convenience branche) 

–  Geschikt voor middelgrote 
capaciteitsbehoefte bij 
 ruimtegebrek op de toonbank

FLAVOUR STATION 
DE VARIATIE TOVENAAR

–  Doseerstation met drie 
aroma-siropen, automatische 
 dosering, afsluitbaar

–  Kan ook met sterke dranken 
worden gevuld 

–  Bovenkant is verwarmd 
 koppenplateau 
(in-/uitschakelbaar)

AFREKENSYSTEEM 
DE GELD MEESTER

–  Geschikt voor uiteenlopende 
betaalsystemen, b.v. met 
 muntgeld, kaart, mobiel 

–  Ideaal geschikt voor 
public/private vending situaties 

–  Combineerbaar met M2M feature

KOELUNIT SU05 (5 l)
ELEGANT IN ALLE OPZICHTEN

–  Koelunit in productdesign (5 l), 
afsluitbaar

–  Perfecte hygiëne: intelligente 
melkslang-koppeling 
voor  aanraakvrij vullen

–  Leegmelding via het A800-display
–  Montage onder de toonbank direct 

onder de koffiemachine mogelijk

KE200
COMPACT ALS GEEN ANDER

–  Koelkast (4 l), afsluitbaar
–  Geschikt voor geringe tot 

 middelgrote capaciteitsbehoefte 
–  Handmatige reiniging 

CHILL & CUP
RUIMTEBESPAREND 
ALS GEEN ANDER

–  Combinatie van afsluitbare 
koelkast (5 l) met twee verwarm-
bare koppenrekken (80 kopjes) 

–  Geschikt voor geringe tot 
middelgrote capaciteitsbehoefte
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KOELUNIT SU05 (5 l)
Elektrische aansluiting: 230 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A 
Vermogen: 72 W
Afmetingen:   B 270 mm / H 540 mm / D 475 mm
Gewicht (leeg): ca. 26 kg
Compatibel met: Model A600 MS
Kleur: Mat grijs of hoogglans zwart

KE200
Elektrische aansluiting: 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A 
Vermogen: 90 W
Afmetingen:   B 225 mm / H 507 mm / D 453 mm 
Gewicht (leeg): ca. 13 kg
Compatibel met: Model A600 MS
Kleur: RVS

CHILL & CUP
Elektrische aansluiting: 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A 
Vermogen: 170 W
Afmetingen:   B 380 mm / H 581 mm / D 473 mm 
Gewicht (leeg):  ca. 29 kg
Compatibel met: Model A600 MS
Kleur: Zwart

ONDER MACHINE KOELKAST (UKE)
Elektrische aansluiting: 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A 
Vermogen: 90 W
Afmetingen:   B 320 mm / H 238 mm / D 646 mm
Gewicht (leeg): ca. 27 kg
Compatibel met: Model A600 MS
Kleur: RVS

FLAVOUR STATION
Elektrische aansluiting: 100–240 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A
Vermogen: 75 W
Afmetingen:   B 200 mm / H 542 mm / D 451 mm
Gewicht (leeg): ca. 18 kg
Compatibel met: Model A600 FM
Kleuren: Mat grijs of hoogglans zwart

AFREKENSYSTEEM
Elektrische aansluiting: 85–264 V 1LNPE
Vermogen: Systeemafhankelijk
Afmetingen:   B 200 mm / H 628 mm / D 451 mm 
Gewicht (leeg): ca. 18 kg
Compatibel met: Model A600, A600 MS, A600 FM
Kleuren: Mat grijs of hoogglans zwart

MACHINEMODEL

MODEL VERMOGEN

A800 (230 V/400 V)   2,6–3 kW/6,7–7,9 kW

A800 FM (230 V/400 V) 2,6–3 kW/6,7–7,9 kW

(Overige aansluitvarianten op aanvraag)

ACCESSOIRES

A800 VERMOGEN

3) Afrekeningssysteem Systeemafhankelijk

4) Koppenwarmer (120 kopjes) 120 W

A800 FM VERMOGEN

1) Koelunit SU12 (12 l) 100 W

2) Flavour Station (3 flavours)  75 W

3) Afrekeningssysteem Systeemafhankelijk

4) Koppenwarmer (120 kopjes) 120 W

KLEURVARIANTEN

Mat grijs of hoogglans zwart

ELEKTRISCHE AANSLUITING

A800 230 V 1LNPE 50/60 Hz 16 A
400 V 3LNPE 50/60 Hz 16 A

Voor alle opties 200–240 V 1LNPE 50/60 Hz 10 A

WATERAANSLUITING

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

Watertoevoerleiding Indien aan installatiezijde mogelijk: 
onbehandeld leidingwater 
(niet vanuit aanwezig ontkalkingssysteem)

Waterdruk 80 tot 800 kPa (0,8 tot 8,0 bar)

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

Chloridegehalte max. 0,1 mg/l

Ideale pH-waarde 7

WATERAFVOER

Afvoerslang D = 16 mm, L = 2000 mm

TECHNISCHE GEGEVENS A800 MET OPTIES
EN OVERIGE COMPATIBELE OPTIES
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Hillewaert B.V.B.A.
’t Walletje 74
B 8300 Knokke-Heist
België
T: +32 (0)50 55 12 51
www.frankekoffiemachines.be

Franke Koffieservice NL 
Verbindingsweg 9
3781 LR Voorthuizen
T: +31 (0)88 33 72 600
www.frankekoffiemachines.nl


