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Rivero Turbo
Bolero Turbo

LIQUID/INSTANT



Så enkel att använda

Serien Rivero Turbo/Bolero Turbo fokuserar helt och 

hållet på slutanvändaren. Den upplysta frontpanelen 

väcker dina kunders uppmärksamhet. Och de tydliga 

tryckknapparna gör att alla snabbt och enkelt får sig 

en kopp kaffe.

Den användarvänliga formgivningen och det robusta 

materialet gör att serien Rivero Turbo/Bolero Turbo 

kan användas på många platser, tänk till exempel på 

dynamiska självbetjäningsplatser som bensinstationer, 

servicebutiker eller kiosker. Kort sagt, denna serie 

passar perfekt att visa upp, ett riktigt visitkort! 

Snabb bryggning

Precis som namnet Turbo antyder har maskinerna tagits 

fram för platser där det dricks mycket kaffe. Kaffet blir 

snabbt klart, Rivero Turbo 203 kan till och med brygga 

två koppar kaffe samtidigt. 

 För platser med vattenanslutning

 Separat hetvattensutlopp för te

 Fångar blicken med den upplysta 
 frontpanelen

 Koppbelysning och –signalering

 Bravilor Bonamat har standard avkalknings- 
 signalering, avkalkningsprogram och 
 sköljfunktion

Underhållsvänlig

• Utanför användarens blick kommunicerar displayen 

på maskinens insida om sina underhållsaktiviteter. 

Till exempel när spillbrickan måste tömmas, maskinen 

bör avkalkas eller när ett BIB-paket (Bag-In-Box) är 

tomt och måste bytas ut.

• Det unika hetvattensystemet hos Bravilor Bonamat ger 

minimalt med kalkavlagringar i varmvattenberedaren 

och det ger färre underhållsgeomgångar.

• Dessutom har maskinen särskilda Bravilor Bonamat-

ingrediensblandningsbägare. Den glatta ytan hindrar 

stopp och ger ett optimalt ingrediensflöde.

• Den stora spillbrickan på 3 liter gör att den inte 

svämmar över särskilt ofta. Om så önskas kan 

maskinerna anslutas till ett avlopp.

Energisnål

Om maskinen inte används på ett tag går den 

automatiskt till sitt energisparläge. Dessutom sörjer den 

välisolerade varmvattenberedaren standard för en låg 

energiförbrukning.
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Säkerhet
Den röda STOP-knappen går 
inte att missa. Bryggningen 
stoppas då på nolltid.

Genomskinliga behållare
Bravilor Bonamat kan förslutas och 
de är genomskinliga. På så sätt 
kan du med ett ögonkast se om 
ingredienser måste fyllas på.

■	 Rivero Turbo 203

• 2 liquid-paket (Bag-In-Box)

• Separat utlopp för hett vatten

• 3 varma drycker

• Samtidigt utlopp

 
Rivero Turbo 203 har plats för 2 
liquid-paket med koncentrerat kaffe 
på max. 3 liter för 2 varma drycker. 
Dessutom har maskinen en separat 
knapp för hett vatten, till te eller 
soppa.

Välj din favoritsmak: dark roast, 
medium roast, decafé eller ett 
premiumkaffe. Urvalet sorter och 
blandningar i BIB är mycket stort.

Maskinen kan brygga 2 drycker 
samtidigt. Så kan du serva dina 
kunder ännu snabbare.

■	 Rivero Turbo 121

• 1 liquid-paket (Bag-In-Box)

• 2 behållare för instant-

 ingredienser

• Separat utlopp för hett vatten

• 6 varma drycker

 
Rivero Turbo 121 har plats för 1 
liquid-paket med koncentrerat kaffe 
på max. 3 liter. De 2 behållarna kan 
fyllas med instant-ingredienser.

Maskinen erbjuder 6 val av drycker, 
bland annat hett vatten. Övriga 5 val 
beror på vilka instant-ingredienser 
som valts.

Med till exempel topping (mjölkpulver) 
och kakao kan maskinen brygga: 
kaffe, café au lait, cappuccino, varm 
choklad och moccachino.

■	 Bolero Turbo 331

• 3 behållare för instant-

 ingredienser

• Separat utlopp för hett vatten

• 6 varma drycker

 
Bolero Turbo 331 kan bara användas 
med instant-ingredienser.

Maskinen erbjuder 6 val av drycker, 
bland annat hett vatten. Övriga 5 val 
beror på vilka instant-ingredienser 
som valts.

De vanligaste dryckerna har vi 
ställt in som standard: kaffe, café 
au lait, cappuccino, varm choklad, 
moccachino och självfallet hett vatten 
för te eller soppa.
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Din Bravilor Bonamat-återförsäljare

Ä
nd

rin
ga

r f
ör

be
hå

lln
a.

  9
04

.0
45

.0
05

B

Tekniska detaljer

Rivero Turbo 203 Rivero Turbo 121 Bolero Turbo 331
Antal liquid-paket (Bag-In-Box) 2x3 liter 1x3 liter -
Behållarvolym (instant) - 2x1,3 liter 1x5,3 liter / 2x2,4 liter
Kapacitet per timme ca. 40 liter (320 koppar) ca. 40 liter (320 koppar) ca. 40 liter (320 koppar)
Bryggtid ca. 12 s. per kopp ca. 10-12 s. per kopp ca. 10 s. per kopp
Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 3510W 230V~ 50/60Hz 3510W 230V~ 50/60Hz 3510W
Mått (bxdxh) 319x538x812 mm 339x538x812 mm 339x538x812 mm
Tapphöjd 150 mm 150 mm 150 mm
Vattenanslutning Ja Ja Ja
Vattentryck Minst 1 bar Minst 1 bar Minst 1 bar

Branding

Beroende på hur många maskiner som önskas går det 

att trycka upp något på den upplysta frontpanelen, helt 

enligt egna önskemål. På så sätt kan Rivero Turbo/Bolero 

Turbo-maskinerna användas för marknadsföring och som 

kommunikationsmedel för att göra reklam för ert (kaffe)

märke.

Om du vill veta mer är det bara att kontakta oss på 

Bravilor Bonamat.

Förtrogen teknologi

Pålitliga, hållbara och säkra. Det är Bravilor Bonamats 

maskiners omdöme ända sedan företaget grundades 

1948.

Egenskaper för serien Rivero Turbo/Bolero Turbo:

• Antalet ml per bryggning kan anpassas efter 

 kopparnas eller engångsbägarnas storlek.

• Det går även att programmera ”free-flow”, då 

 fortsätter kaffet och/eller hetvattnet att rinna så 

 länge knappen hålls intryckt.

• Ventilationssystemet i Rivero Turbo-maskinerna 

 gör att liquid-paketen (Bag-In-Box) förblir svalare 

 än omgivningstemperaturen. Det gör att det 

 koncentrerade kaffets kvalitet förblir bra längre.

• Självfallet kan du även skräddarsy inställningarna 

 per dryck.

Vi rekommenderar

• Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning av 

 hetvattensystemet.

• Bravilor Bonamat Cleaner för rengöring.

• Bravilor Bonamat BSRS 200 vattenfiltersystem för 

 att minimera mängden kalkavlagringar.




