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FOR THE REAL TASTE OF COFFEE

AL JAREN DE BESTE

De kwaliteit van een kop koffie hangt niet 
alleen af van de koffiebonen, ook het  
koffiezetapparaat heeft veel invloed op de 
smaak. Moccamaster staat al lang bekend als 
de koffiemachine die de lekkerste filterkoffie 
zet. 

 
LEKKERSTE EN GEZONDSTE KOFFIE

Met Moccamaster zet u altijd de lekkerste kop 
koffie met de perfecte temperatuur en een 
volle smaak. Wist u dat filterkoffie ook de  
gezondste koffie is? Het papieren filter haalt 
de schadelijke stof cafestol (wat cholesterol- 
verhogend is) uit de koffie. Zo geniet u niet 
alleen van de lekkerste, maar kiest u ook voor 
de gezondste koffie!

BARISTA KWALITEIT

De SCA (Specialty Coffee Association)  
gebruikt al jarenlang Moccamaster filter- 
koffiemachines voor de kampioenschappen 
in cuptasting. Voor deze competitie is het 
noodzakelijk om de puurste koffiesmaak te 
proeven. 

 
VOOR ELKE SITUATIE

Met het brede assortiment is er een  
Moccamaster voor elke gewenste situatie.  
Het assortiment bestaat uit verschillende  
modellen en veel kleuren, zodat er altijd  
een Moccamaster bij u past, voor huis en  
op het werk. 
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WAT IS PERFECTE KOFFIE?

Een zorgvuldige balans tussen temperatuur en doorlooptijd zijn essentieel voor een  
optimale koffiesmaak.

TEMPERATUUR

Als de koffie bitter smaakt, is de water- 
temperatuur te hoog. Smaakt de koffie zuur, 
dan is het water juist te koud. De optimale  
zettemperatuur ligt tussen de 92 en 96°C. 
Bij deze temperatuur lossen de aromabevat-
tende oliën goed op, met een ideale balans 
tussen zoet, zuur en bitter. Het unieke kope-
ren verwarmingselement van Moccamaster 
zorgt voor deze ideale zettemperatuur.

DOORLOOPTIJD

Ook de juiste doorlooptijd is van belang. Voor 
een volle kan van 10 kopjes is de juiste door-
looptijd 6 minuten. Aan het begin komen 
de zuren vrij, aan het eind de bitterstoffen. Is 
de extractietijd te kort, dan smaakt de koffie 
zuur; duurt het zetproces te lang, dan smaakt 
de koffie te bitter. Moccamaster zet 1,25 l  
precies in 6 minuten. KBG Select zet ook 
minder koffie met de juiste doorlooptijd.
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MILIEUVRIENDELIJK

Moccamaster gaat door de goede  
kwaliteit jarenlang mee. Daarnaast is  
filterkoffie milieuvriendelijker dan andere 
zetmethoden: het koffieresidu is compos- 
teerbaar.

Moccamaster is de duurzame keuze voor de lekkerste koffie!   

ONDERDELEN EN REPARATIE

U kunt decennia lang genieten van uw  
Moccamaster. Alle onderdelen zoals  
kannen, deksels en filterhouders blijven 
beschikbaar, zodat u uw machine vele jaren 
compleet kunt houden of kunt laten  
repareren.

DE JUISTE MATERIALEN

Moccamaster koffiezetapparaten hebben 
een lange levensduur en zijn gemaakt van 
hoogwaardige en recyclebare materialen. 
Alle kunststoffen zijn BPA-, BPF, BFS- en 
ftalatenvrij.  

DUURZAME 
KEUZE
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ECBC CERTIFICERING 

Alle Moccamaster apparaten zijn gecertificeerd door de ECBC (European Coffee Brewing  
Centre) en SCA (Specialty Coffee Association). Hiermee voldoet Moccamaster aan de strenge 
eisen voor het maken van de beste kop koffie. 

Bij Moccamaster staat  
duurzaamheid hoog in het 
vaandel. Alle apparaten zijn 
gemaakt van hoogwaardige 
en veilige materialen.

Moccamaster zet koffie met 
de optimale temperatuur 
tussen de 92 en 96 ° C.

Moccamaster zet de koffie 
vrijwel geruisloos. 

Moccamaster machines 
worden al sinds 1968 met  
de hand gemaakt door  
Technivorm in Nederland.

Moccamaster apparaten 
zijn gecertificeerd door de 
Europese koffie-organisatie 
ECBC. 

Als waarborg voor de sterke 
en goede kwaliteit hebben 
alle Moccamaster apparaten 
5 jaar garantie.
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ONTWIKKELING EN INNOVATIE

 
Moccamaster staat al jaren bekend om het unieke koperen 
verwarmingselement voor de perfecte koffietemperatuur. 
Binnen 6 minuten 10 kopjes heerlijke koffie is gemakkelijk en 
snel. Maar bij productontwikkeling is het belangrijk om goed 
te luisteren naar de behoefte en wensen van klanten.  

De KBG Select is het resultaat van een veel gehoorde wens: 
een optimale koffiesmaak en –temperatuur bij het zetten 
van kleinere hoeveelheden koffie. Met de speciale schakelaar 
maakt u de keuze of u een paar kopjes wilt zetten of een hele 
kan. Het bijzondere twee-fasen verwarmingselement van de 
KBG Select zorgt ervoor dat bij het zetten van minder koffie, 
het zetproces langzamer verloopt. U bent verzekerd van  
dezelfde temperatuur en volle smaak als bij het zetten van 
een volle kan.

 
De KBG Select is de opvolger van de KBG741, die al sinds 
1974 dezelfde iconische vormgeving heeft. De KBG Select is 
voor 10 én voor 6 koppen ECBC gecertificeerd. 
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KBG SELECT
OÓK BIJ EEN HALVE KAN DE PERFECTE KOFFIESMAAK 

• Perfecte zettemperatuur van 92-96° C
• 6-10 koppen binnen 6 minuten of 4-6 kopjes met een langzamer zetproces
• 9-gats doorlooppijp van roestvast staal voor een optimale verspreiding van het water 
• Glaskandeksel met mengpijp voor homogene koffie
• Automatische druppelstop bij het weghalen van de kan
• Brandbeveiliging en energiezuinig: als het water is doorgelopen schakelt het koffiezet gedeelte uit
• De warmhoudplaat houdt de koffie op 80-85°C en gaat na 40 minuten vanzelf uit
• Extreem lange levensduur en 5 jaar garantie

De kleuren in deze brochure kunnen afwijken van de werkelijke kleur van de machine
Bezoek de website www.moccamaster.nl voor alle beschikbare kleuren

https://www.moccamaster.nl


NB: De KBGT is geschikt voor het zetten van 10 koppen koffie (1.25 l); als u regelmatig minder kopjes zet,  
adviseren wij de KBG Select met glaskan voor een optimale koffietemperatuur. 
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KBGT
DE TRADITIONELE FILTERKOFFIEMACHINE MET THERMOSKAN

• Perfecte zettemperatuur van 92-96° C

• 10 koppen (1,25 l) binnen 6 minuten  

• Twee doppen: dop met mengpijp voor homogene koffie en voor het inschenken en transportdeksel 
voor volledige afsluiting

• Automatische druppelstop bij het weghalen van de kan

• 9-gats doorlooppijp van roestvast staal voor een optimale verspreiding van het water 

• Energiezuinig: als het water is doorgelopen schakelt het verwarmingselement uit

• Extreem lange levensduur en 5 jaar garantie
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HANDGEMAAKTE NEDERLANDSE KWALITEIT

 
Moccamaster is een oer-Hollands product en wordt al 
sinds 1968 met de hand gemaakt door Technivorm in 
Nederland. Door een combinatie van vakmanschap,  
hoogwaardige materialen en strenge kwaliteitseisen 
staat Moccamaster voor kwaliteit en duurzaamheid. 
Zorgvuldig verpakt gaan de Moccamaster machines  
naar alle delen van de wereld.



• Perfecte zettemperatuur van 92-96° C
• 20 koppen binnen 6 minuten (160 kopjes of 20 liter per uur)
• 9-gats doorlooppijp van roestvast staal voor een optimale verspreiding 

van het water 
• Deksel met mengpijp voor homogene koffie
• Automatische druppelstop bij het weghalen van de kan
• Brandbeveiliging en energiezuinig: als het water is doorgelopen schakelt 

het koffiezetgedeelte uit
• De warmhoudplaat houdt de koffie op 80-85°C 
• Beide zijden kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt
• Lange levensduur en 2 jaar garantie

• Perfecte zettemperatuur van 92-96° C
• 20 koppen binnen 6 minuten (160 kopjes of 20 liter per uur).
• 9-gats doorlooppijp voor een optimale verspreiding van het water
• Per kan twee doppen: dop met mengpijp voor homogene koffie en voor 

het inschenken en een transportdeksel voor volledige afsluiting
• Automatische druppelstop bij het weghalen van de kan
• Beide zijden kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt 
• Lange levensduur en 2 jaar garantie

KBGT 20

KBG 744CUP-ONE
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HET VERTROUWDE KOPJE FILTERKOFFIE,
 OOK OP HET WERK

• 300 ml binnen 4 minuten  
• Pulserend verwarmingselement voor een optimale  

water/koffie-contacttijd
• Zettemperatuur 92-96°C en koffietemperatuur 80-85°C 
• Schakelt uit na het koffiezetten 
• Inclusief twee porseleinen mokken en 80 filterzakjes
• Milieuvriendelijk koffieresidu dus minder vervuilend dan 

andere éénkops-machines 
• 5 jaar garantie

UW EIGEN FILTERKOFFIE, 
DIRECT IN DE BIJPASSENDE MOK



SELECT KBGT CUP-ONE KBG 744 KBGT 20 KM4 TT KM4 KM/DOS DOS

Hoogte 36 cm 41 cm 30 cm 36 cm 41 cm 37 cm 25 cm 34 cm 22 cm

Breedte 32 cm 33 cm 26 cm 34 cm 39 cm 16 cm 15 cm 18 cm 15 cm

Diepte 17 cm 17 cm 17 cm 31 cm 31 cm 18 cm 16 cm 15 cm 18 cm

Gewicht 2,8 kg 2,9 kg 2 kg 5,3 kg 5,7 kg 1,7 kg 1,4 kg 1,7 kg 0,8 kg

Lengte snoer 95 cm 95 cm 95 cm 135 cm 135cm 130 cm 130 cm 130 cm N.v.t.

Vermogen 1.520 W 1.450 W 1.090 W 3.040 W 2.900 W 185 W 185 W 185 W -

Volume 1,25 l 1,25 l 0,3 l 2 x 1,25 l 2 x 1,25 l 400 g 400 g 400 g 500 g

Automatisch 
uit

Na 40 min. Na zetten Na zetten - Na zetten - - - -

Filterpapier No. 4 No. 4 No. 1 No. 4 No. 4 - - - -

SPECIFICATIES

MOCCAMASTER MOLENS EN MACHINES: EEN GOED DUO

• Moccamaster molens geven een gelijkmatige snelfiltermaling en zijn snel en gemakkelijk te
bedienen.

• Het bonenreservoir en de maalkamer zijn gescheiden. De koffiebonen worden niet door de
maalwarmte verhit en verliezen daarom geen aroma, zoals bij conventionele slagmesmolens.

• Het slagmes werkt als een propeller, die de gemalen koffie gelijkmatig door de fijne zeef van
roestvrij staal blaast. De gemalen koffie komt niet meer met het mes in contact.

• 5 jaar fabrieksgarantie

KM4 Table Top
Dit tafelmodel kunt u gemak-
kelijk verplaatsen of in een kast 
zetten als u meer ruimte op 
het aanrecht nodig heeft.

KM/DOS
Bonen malen en koffie  
doseren met één apparaat, dat 
aan de muur is bevestigd. Na 
het malen doseert u 12 g koffie 
per klik, meteen in de filter-
houder, zonder gemors. De 
gemalen koffie komt niet met 
de buitenlucht in aanraking.

DOS Doseerder
Deze doseerder is aan de muur 
bevestigd en gebruikt u als 
koffiebus voor gemalen koffie. 
Met elke klik doseert u 12 g in 
de filterhouder, zonder gemors 
van koffiepoeder.

KM4
Een compacte koffiemolen, 
die weinig ruimte aan de muur 
nodig heeft.

20 21



“LIFE IS TOO SHORT TO 
DRINK BAD COFFEE”

Gerard C. Smit
Ontwerper van Moccamaster en oprichter van Technivorm
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Moccamaster Sales BV
info@moccamaster.nl
www.moccamaster.nl

Volg ons op:

Moccamaster® is registered trade mark of
Technivorm BV, The Netherlands

NL-FM-DZ/2.0/3.20

Moccamaster dealer:

mailto:info%40moccamaster.nl?subject=
https://www.moccamaster.nl/
https://www.instagram.com/moccamaster_eu/
https://www.facebook.com/MoccamasterEU/
https://www.instagram.com/moccamaster_eu/
https://twitter.com/hashtag/moccamaster
https://www.youtube.com/channel/UCblwtpTJYppGhQqSPoZQx6w
https://www.linkedin.com/company/moccamaster/

