
CrafTap 3.0



Czym jest CrafTap 3.0?

PEGAS CrafTap 3.0 to zaawansowane 

urządzenie wypełniające butelki (zarówno szklane 

jak i plastikowe) piwem, które nie posiada 

nadmiaru piany, a także długo zachowuje 

świeżość.



Jakie przynosi korzyści?

СrafTap 3.0 tworzy zupełnie nowy rynek.

Umożliwia nalewanie świeżego piwa 

beczkowego bezpośrednio z kegów do 

szklanych butelek lub dzbanów i sprzedaż na 

wynos. Bez piany, utraty piwa i marnowania 

czasu.



Jest to idealne rozwiązanie dla:

• Sklepów z piwem butelkowanym, 

• Browarów rzemieślniczych, 

• Piwiarni i restauracji

• Sklepów spożywczych

(posiadających koncesję na sprzedaż alkoholu)

• Każdego kto chce sprzedawać świeże piwo 

beczkowe na wynos

Dla kogo jest przeznaczona?



Dlaczego warto używać CrafTap 3.0?

• Pegas CrafTap 3.0 pozwala napełnić piwem 2-

litrowy szklany dzban w ciągu 40 sekund.

• Zachowuje świeżość i oryginalny smak piwa, jak 

też nasycenie dwutlenkiem węgla.

• CrafTap 3.0 zapewnia bezpieczne i higieniczne 

butelkowanie dzięki technologii Save Beer.

• CrafTap 3.0 zdecydowanie ogranicza utratę piwa 

dzięki technologii przeciwciśnieniowej Counter

Pressure.

• Jest prostym i niedrogim rozwiązaniem, które 

poszerzy twoją działalność o sprzedaż piwa na 

wynos.



Zaufaj naszemu doświadczeniu

Craftap od 5 lat jest z powodzeniem 

sprzedawana na światowych rynkach. 

Znajdziesz ją w wielu znanych punktach 

sprzedaży piwa na całym świecie:

• Browar The Open Gate (Guinness, Dublin, 

Irlandia)

• Browar Plzeňský Prazdroj (Pilzno, Czechy)

• Paulaner Brauhaus (Monachium, Niemcy)

• Fabrica Maravillas Bar (Madryt, Hiszpania)

• Patagonia Bar (Buenos Aires, Argentyna)

i w wielu innych…



Nadeszła nowa generacja CrafTap

Przez cały czas opieraliśmy się na tym 

cennym doświadczeniu oraz braliśmy pod 

uwagę listę życzeń naszych klientów 

odnośnie funkcji  nowego CrafTap.

Nadszedł czas.

Powitajcie gorąco całkiem nowy CrafTap 3.0!



Co nowego?

Całkowicie nowo zaprojektowana pompa. 

Obecnie jest wygodniejsza w użyciu, 

sprawniejsza i łatwiejsza w utrzymaniu.
Nowa konstrukcja obudowy i 

blokady drzwiczek. Użyliśmy 

nowych materiałów do blokady, aby 

zapewnić użytkownikowi najwyższy 

poziom bezpieczeństwa podczas 

butelkowania.

Nowy projekt podstawki na butelki.

Udoskonaliliśmy system mocowania - obecnie 

dostosowanie sprzętu do jakiegokolwiek 

rozmiaru butelki zajmuje zaledwie kilka 

sekund.



Zalety



Technologia

CrafTap 3.0 jest skonstruowany z zastosowaniem 

technologii przeciwciśnieniowej Counter Pressure oraz 

oszczędnej Save Beer. Przed rozlaniem, każda butelka jest 

napełniana CO2 (lub innym gazem ochronnym), co 

pomaga:

• Utrzymać odpowiedni poziom nasycenia 

piwa dwutlenkiem węgla,

• Zapobiegać utracie jakości piwa 

spowodowanej długim kontaktem z 

powietrzem atmosferycznym,

• Zminimalizować wylewanie się piwa z 

powodu nadmiaru piany.



Wygląd

Atrakcyjny wygląd. CrafTap

3.0 przyciągnie uwagę 

twoich klientów ożywioną 

formą i podświetleniem LED. 

Ponadto, oferuje wiele 

możliwości dostosowania do 

potrzeb użytkownika.



Prostota

Łatwy w montażu i obsłudze. Złożenie 

CrafTap 3.0 zajmie ci zaledwie kilka minut 

dzięki załączonej szczegółowej instrukcji 

oraz szablonowi ustawienia sprzętu.

Wymaga niewielkiej kwadratowej 

przestrzeni 350х350 mm.

CrafTap 3.0 jest zaprojektowany do pracy ze 

standardowymi sprzętami z branży piwnej, 

takimi jaki: kegi, gazy i reduktory gazów, 

złącza, chłodnie i krany.



Kompatybilność

CfafTap 3.0, dzięki silikonowemu systemowi uszczelniania szyjki i 

regulowanej podstawce na butelki jest kompatybilny z szeroką gamą 

szklanych butelek i dzbanów. Stojak na butelki można dokładnie 

przystosować do butelek szklanych o różnej wysokości i średnicy szyjki.



Obudowa ochronna

Przezroczyste ścianki i drzwiczki spełniają 3 funkcje:

• Chronią użytkownika przed skutkami ewentualnego 

rozbicia się butelki.

• Pozwalają użytkownikowi na naoczną kontrolę lania 

piwa,

• Podkreślają piękno naczynia oraz wyrafinowanego 

piwa beczkowego za pomocą tylnego światła LED

Blokada drzwiczek jest zaprojektowana w taki sposób 

aby wytrzymać ewentualne rozbicie się szklanej butelki 

pod wpływem zbyt dużego ciśnienia, równocześnie 

będąc łatwą i wygodną w użyciu podczas codziennego 

użytku.



Parametry CrafTap 3.0

Wydajność dozowania (w zależności od 

temperatury, jakości piwa i doświadczenia 

użytkownika)

min. 45 l/h

max. 120 l/h

Ciśnienie CO2 na keg / natężenie przepływu 0,9-1,4 Barów / 13-20 

PSI

Średnica węża zewnętrznego dopływu 12 mm

Średnica węża wewnętrznego dopływu 7 mm

Stopień ochrony IP22

Długość kabla zasilającego 1,8 m

Waga netto 11 kg



CraftPad Light

CrafPad Light (sprzedawany oddzielnie) został skonstruowany w celu podłączenia 

nawet 6 różnych rodzajów piwa do tego samego urządzenia CrafTap 3.0. Model ten 

można zamontować na ladzie lub na ścianie, co ułatwia pracę użytkownikowi. Jest 

lekki, łatwy w montażu i posiada miejsce na oznaczenie poszczególnych marek piwa.



Zamów teraz

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę 

www.craftap3.pl,

lub napisz na adres: sale@craftap3.pl

http://www.craftap3.pl/

