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Jak Anglicy stali się potęgą w produkcji Jak Anglicy stali się potęgą w produkcji 
ekspresów ciśnieniowych? Stawiając na ja-ekspresów ciśnieniowych? Stawiając na ja-
kość i z angielską precyzją odpowiadając na kość i z angielską precyzją odpowiadając na 
potrzeby miłośników kawy. Tak powstała firma potrzeby miłośników kawy. Tak powstała firma 
Fracino, która od ponad 50 lat dostarcza swe Fracino, która od ponad 50 lat dostarcza swe 
niezawodne ekspresy do kawiarni i restauracji niezawodne ekspresy do kawiarni i restauracji 
na całym świecie.na całym świecie.

W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w większej 
części Europy – również w Polsce – wśród kawo-
szy dominują miłośnicy kaw na bazie mleka: latte, 
machiato, cappuccino. Stąd pomysł na stworze-
nie ekspresów ciśnieniowych, budowanych pod 
kątem kaw mlecznych i cechujących się wysoką 
sprawnością przy szybkim przygotowywaniu wielu 
kaw z podgrzanym i spienionym mlekiem.

Najlepsze ekspresy 
do cappuccino

To cel, który przyświeca marce FracinoFracino od 
samego początku, czyli od lat 60. ub. wieku. 
W 1963 r. Frank Maxwell – założyciel firmy – roz-
począł produkcję ekspresów ciśnieniowych w Bir-
mingham, gdzie do dziś mieści się główna sie-
dziba przedsiębiorstwa. To, co wyróżnia ekspre-
sy Fracino i sprawia, że mistrzowsko radzą sobie 
z kawami mlecznymi, to przede wszystkim jedne 
z największych bojlerów na rynku, grzałki wysokiej 
sprawności oraz szybkie i sprawne pompy rota-
cyjne. Wszystkie te niewidoczne elementy składa-
ją się na super wydajność. Dopełnieniem są naj-
mocniejsze dysze spieniające, które zapewniają 
szybką obsługę większej liczby gości, co przekła-
da się wprost na większe dochody lokalu.

Fracino, to marka z doświadczeniem, prowa-
dzona już przez trzecie pokolenie rodziny Ma-
xwell’ów. Rocznie firma produkuje cztery tysią-
ce maszyn i od wielu lat jest liderem sprzedaży 
w Wielkiej Brytanii, w sektorze niezależnych ka-
wiarni. Aż 50% udział Fracino w rynku angielskim 
oraz sieć 700 dystrybutorów lokalnych pozwala 
na dynamiczny rozwój firmy. Obecnie ekspresy 
Fracino zainstalowane są w kawiarniach, hote-
lach, barach, restauracjach, punktach mobilnych. 
Fracino projektuje i produkuje także wyposaże-
nie kawiarni ze stali nierdzewnej. Wśród klientów 
firmy w Wielkiej Brytanii warto wymienić: Costa 
Coffee, Patisserie Valerie, Druckers coffee shops, 
Pathfinder and Marston’s Beer Company, AMT 
Coffee. Sława Fracino sięga jednak dużo da-
lej. Ekspresy tej marki pracują w 70 krajach i na 
wszystkich kontynentach naszego globu.

Jakość na lata

Ważnym atutem ekspresów Fracino jest nie-
skomplikowana budowa i stosowanie najwyższej 
jakości materiałów. Urządzenia wykonane są ze 
stali nierdzewnej, miedzi i mosiądzu, a ich obu-
dowy w całości zrobione są ze stali nierdzewnej. 
Nietrwały plastik jest tu absolutnie wykluczony, 
ponieważ nie zdałby egzaminu podczas inten-
sywnej eksploatacji.

– Ekspresy Fracino, to maszyny do parze-
nia nie tysięcy, ale milionów filiżanek kawy. Na-
sze ekspresy budowane są z myślą o wielu la-
tach wytężonej pracy – mówi Paweł Widomski, 
przedstawiciel marki na Polskę. – Chodzi o to, 
aby klienci polecali nas sobie nawzajem i razem 
z nami rozwijali swoje firmy, poprzez otwieranie 
coraz większej liczby lokali. Do tego potrzebne 
są wysokiej jakości, mało awaryjne urządzenia 
w rozsądnej cenie. W Wielkiej Brytanii z łatwo-
ścią można spotkać kilkunastoletnie ekspresy 
Fracino, które regularnie serwisowane wciąż pa-
rzą wyśmienitą kawę w restauracjach (nawet 
tych z włoskim rodowodem).

W ostatnich latach, siła marki budowana jest 
na bazie inwestycji 3 milionów funtów w nowo-
czesny park maszynowy, który pozwala Fraci-
no produkować jeszcze więcej podzespołów 
samodzielnie. Za wdrażanie innowacji odpo-
wiada dyrektor Adrian Maxwell – były inżynier 
Rolls-Royce’a, który kładzie nacisk na wdraża-
nie nowoczesnych technologii oraz nowocze-
snego designu.

Podwójne zasilanie

Fracino słynie ze swej rzetelności w każdej 
sprawie, której się podejmuje. Jako jedyna firma 
na świecie seryjnie produkuje ekspresy z zasila-
niem gazowym, które wykorzystywane są w po-
pularnych ostatnio kawiarniach mobilnych lub 
w ruchomych, sezonowych punktach „coffee 
to go”. Wszystkie oferowane ekspresy gazo-
we mają certyfikaty CE, również na palniki ga-
zowe, co świadczy o klasie i profesjonalizmie 
inżynierów Fracino.

W ofercie dostępne są 1- i 2-grupowe eks-eks-
presy linii Contempo i Retropresy linii Contempo i Retro, które produkowane 
są z podwójnym systemem zasilania Dual-Fuel. 
Oznacza to, że oprócz standardowego zasilania 
energią elektryczną, mogą być przełączone na 
zasilanie gazowe (butanem lub propanem), co 
zapewnia im elastyczność pracy i mobilność, 
przy jednoczesnym zachowaniu dużej wydaj-
ności. Mobilne kawiarenkiMobilne kawiarenki – w formie różnego 
rodzaju wózków rowerowych, riksz lub skuterów 
– które od kilku lat podbijają europejski rynek 
kawiarniany, swój sukces zawdzięczają właśnie 
ekspresom typu Dual-Fuel.

Polska filia

Od kilku lat „kawiarnie na kółkach” cieszą się 
coraz większą popularnością również w Polsce. 
Duża w tym zasługa polskiego oddziału firmy 
Fracino, która od 2009 r. ma swoją filię w Szcze-
cinie. Fracino Polska oferuje nie tylko ekspre-
sy do mobilnych kafejek, ale we współpracy ze 
sprawdzonymi partnerami może też przygoto-
wać i wyposażyć cały kawiarniany pojazd, zgod-
nie z indywidualnymi życzeniami klienta.

Atutem firmy jest rozbudowana sieć serwiso-
wa, sprawnie działająca na terenie całego kraju. 
Fracino Polska zapewnia zarówno rzetelny ser-
wis swych urządzeń, jak i gwarantuje profesjo-
nalne szkolenia baristyczne, dzieląc się swym 
wieloletnim doświadczeniem i wiedzą na temat 
kawy. Firma jest otwarta na współpracę z dys-
trybutorami urządzeń gastronomicznych na te-
renie całego kraju, a także z lokalnymi palar-
niami i hurtowniami kawy. Marka już od kilku lat 
z powodzeniem podbija polski rynek, oferując 
wysokiej klasy urządzenia w przystępnych ce-
nach, a przede wszystkim niezawodne i dość 
proste w obsłudze. Przygotowanie doskona-
łej kawy przy pomocy profesjonalnego ekspre-
su kolbowego jeszcze nigdy nie było tak łatwe 
i przyjemne. I to nawet w najbardziej ekstremal-
nych warunkach, o czym świadczą trasy poko-
nywane przez mobilne kawiarnie.

Angielskie ekspresy do włoskiego espresso i cappuccino

Najwyższa jakość
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Ekspres hybrydowy Velocino

Kultura picia kawy jest coraz wyższa i go-
ście oczekują doskonałej jakości kawowego 
naparu, za co są skłonni nawet sporo zapła-
cić. Prawdą jest jednak, że nie wszystkie loka-
le gastronomiczne są w stanie zatrudniać pro-
fesjonalnych baristów, którzy czuwaliby nad ja-
kością serwowanej kawy. Idealne espresso, lat-
te czy cappuccino można przygotować jedynie 
używając profesjonalnego sprzętu, a to z ko-
lei wymaga specjalistycznych umiejętności, na 
co nie zawsze jest czas i miejsce w restaura-
cji, hotelu, małym bistro lub cukierni. A przecież 
kawa, to wizytówka lokalu, ukoronowanie posił-
ku, a w połączeniu z deserem – całkiem niezły 
dochód. Ale tylko wyborna kawa, na którą go-
ście chętnie się skuszą i długo będą wspomi-
nać. Czy można ją przygotować łatwo i szyb-
ko, a jednocześnie w pełni profesjonalnie, bez 
uszczerbku na jakości?

Można! A wszystko dzięki innowacyjnym roz-
wiązaniom zastosowanym w ekspresie hybrydo-ekspresie hybrydo-
wym Velocinowym Velocino, który dostępny jest już powszech-
nie, również w Polsce. Jego idea zrewolucjonizu-
je funkcjonowanie wszystkich punktów gastro-
nomicznych, dla których liczy się wysoka jakość 
kawy oraz łatwość obsługi ekspresu.

Ekspres Velocino, to dwa systemy w jed-
nym, solidnym urządzeniu: kolba z automa-
tycznym sterowaniem. Ekspres nie ma wbudo-
wanego młynka, ale tradycyjną grupę parzenia 
typu E-61. Zapewnia to świeże mielenie kawy 
tuż przed zaparzeniem, ale też prostotę przy-
gotowania latte, machiato, cappuccino, ameri-
cano. Wystarczy wcisnąć jeden przycisk – resz-
tę wykona Velocino.

Najważniejsze zalety ekspresu:

1.1. możliwość parzenia kaw na bazie espres-
so w tradycyjny sposób (espresso i dysza spie-
niająca) lub automatyczny za pomocą jednego 
przycisku

2.2. wydajność 120 kaw cappuccino i 200 kaw 
espresso na godzinę

3.3. pełna statystyka – liczba parzonych kaw 
(z rozróżnieniem na rodzaje przyrządzanych 
napojów), ilość przelanej wody, ilości okreso-
we i całościowe od pierwszego uruchomienia 
maszyny

4.4. możliwość zaprogramowania wielkości na-
pojów

5.5. regulacja poziomu napowietrzenia mleka 
do cappuccino

6.6. regulacja temperatury spienianego mleka

7.7. możliwość zaprogramowania ilości poda-
wanej wody do herbaty (mała/duża)

8.8. wyświetlacz LCD wskazujący statystyki eks-
presu, temperaturę w kotle itp.

9.9. automatyczne, ekspresowe czyszczenie 
auto-spieniacza do mleka, po przyrządzeniu 
każdej kawy

10.10. możliwość zaprogramowania automatycz-
nego włączania i wyłączania ekspresu

11.11. super wydajne systemy spieniające – moż-
liwość spieniania w dzbanku 1 lub 1,5 litra i jed-
noczesnego parzenia espresso

12.12. podgrzewanie filiżanek

13.13. wysokie grupy parzenia – 120 mm

14.14. możliwość parzenia świeżo mielonej kawy 
ziarnistej lub użycia adapterów do saszetek 
w standardzie ESE, różnego rodzaju kapsułek 
– standard Illy, Lavazza i inne

15.15. wysoka jakość wykonania – cała obudowa 
ze stali nierdzewnej, grupa parzenia i zawory 
z mosiądzu, bojler dużej pojemności z najwyż-
szej jakości miedzi

16.16. możliwość zamówienia indywidualnego ko-
loru ekspresu, naniesienia logotypu lub dowol-
nej innej grafiki.

Fracino P.I.D.

Nowoczesny design i możliwość indywidu-
alnego zaprogramowania temperatur na każdej 
grupie parzenia czyni z ekspresu Fracino P.I.D. 
najbardziej zaawansowaną maszyną w ofercie 
ekspresów kolbowych.

Ekspres Fracino P.I.D. wyróżnia się boga-
tym wyposażeniem i nowinkami technicznymi 
w segmencie ekspresów ciśnieniowych. Poza 
dedykowanymi bojlerami dla każdej z grup, 
ekspres ten został wyposażony m. in. w: wy-

w najprostszy sposób
świetlacz LCD umożliwiający zaprogramowa-
nie wielkości parzonych kaw, automatyczne 
cykle czyszczenia, licznik wydanych napojów 
oraz informacje statystyczne dla całego urzą-
dzenia i poszczególnych grup parzenia. Eks-
pres ma dwie dysze spieniające – tradycyjną 
oraz „fast frothfast froth”, która spienia automatyczne 
po wciśnięciu przycisku. Spienianie kończy się 
samoczynnie, kiedy mleko osiągnie odpowied-
nią temperaturę.

Inżynierowie Fracino opracowali także uni-
katowy system regulacji i kontroli temperatury, 
który zapewnia najwyższą stabilność temperatu-
ry na grupie parzenia w tej kategorii ekspresów. 
Regulator P.I.D. oblicza różnicę błędu pomiędzy 
zmierzoną zmienną procesową a pożądaną war-
tością i dąży do zminimalizowania błędu.

W ekspresie P.I.D. istnieje możliwość indy-
widualnego zaprogramowania największej licz-
by parametrów i stworzenia własnej metody pa-
rzenia kawy.

Fabryka: Fracino, Birmingham, Fabryka: Fracino, Birmingham, 
18-22 Birch Road East, B6 7DB UK

Fracino PolskaFracino Polska
al. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin
tel. 91 817 17 21
www. fracino. pl
e-mail: info@fracino. pl
facebook: www. facebook. com/FracinoPolska
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