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Bolero Turbo
liquid-serien

Smaken av kvalitet, världen över

Hastighet kombinerad
med enkel användning

n Bolero Turbo LV20

Vill du erbjuda två varma drycker eller ett varierat utbud

Med denna maskin kan du erbjuda två olika varma drycker

av drycker? Vill du ha optimal användarvänlighet, lite

samtidigt. Du kan till exempel välja en kaffeblandning och

underhåll och samtidigt dra nytta av Bravilor Bonamats

varm choklad med din favoritsmak. Dessutom erbjuder

beprövade tekniker?

LV20 hetvatten för te eller soppa.

Maskinerna i Bolero Turbo liquid-serien erbjuder en perfekt

Ventilationssystemet ser till att de hållbara liquid-

lösning för alla platser, oavsett om det handlar om små

förpackningarna är 7°C till 10°C kallare än omgivningen.

eller stora mängder kaffe.

På så sätt håller produkterna länge!

Liquid-serien är utvecklad för BiB-förpackningar (Bag-in-

Bolero Turbo LV20 har utrymme för två BiB-förpackningar.

Box). Njut av din varma favoritdryck från en kopp, mugg

Egenskaper LV20

eller hel kanna.

• Utrymme för 2 liquid-förpackningar (hållbara) på högst
3 liter

Användningen av hållbara material som rostfritt stål ger

• Valmöjligheter: 2 varma drycker (samtidig utmatning)

maskinerna en professionell utstrålning.

• 4 inställningar per dryck, t.ex. kopp, mugg, kanna
och free-flow
• Hetvatten från ett separat utlopp

Allmänna egenskaper liquid-serien
• Tydlig meny med LCD-belysning
• Snabb servering
• Enkel användning med tryckknappar
• Separat tryckknapp och utlopp för hetvatten
• Stor varmvattenberedare för stora mängder (> 7 liter)
• Patenterat varmvattensystem (mindre utsatt för
kalkbildning) förbättrar kvaliteten i koppen

LIQUID

Instantbehållare
De genomskinliga tillslutbara behållarna
är enkla att använda och kan fyllas
med instantprodukter som topping
(mjölkpulver) och kakao.

n Bolero Turbo LV12

n Om vår liquid-serie

Bolero Turbo liquid-serien från Bravilor Bonamat är snabb

Alla Bolero Turbo liquid-maskiner har en avkalknings-

och effektiv. Dessa maskiner som har kapacitet för stora

indikator, ett sköljprogram och en manuell sköljfunktion

mängder bereder med ett tryck på knappen en kopp, mugg

på manöverpanelen.

eller kanna kaffe, cappuccino eller varm choklad*. Du kan
också programmera free-flow. Via en separat tryckknapp
erbjuds hetvatten för te eller soppa.
LV12 har utrymme för 1 BiB-förpackning liquid-kaffe och
två sorters instantprodukter, t.ex. topping och kakao.
Det unika mixersystemet från Bravilor Bonamat garanterar
ett tillförlitligt flöde av instantprodukter och förhindrar
blockering.

Total- och dagräknare ger en översikt över förbrukningen.
Dessutom har maskinerna en indikator för full spillbricka
och ett inställbart energisparläge som minskar energiförbrukningen.
Oavsett om du föredrar varma drycker i en kopp eller
kanna är Bolero Turbo liquid-serien en pålitlig lösning.
Du kan alltid lita på Bravilor Bonamat!

Ventilationssystemet ser till att den hållbara liquidförpackningen är 7°C till 10°C kallare än omgivningen.
På så sätt håller produkterna länge!

Egenskaper LV12
• Utrymme för 1 liquid-förpackning (hållbar)
på högst 3 liter
• Utrymme för 2 instantprodukter, t.ex. topping
(mjölkpulver) och kakao
• Valmöjligheter: 8 varma drycker, t.ex. kaffe,
café crème, cappuccino, café au lait, choklad
och moccachino
• Hetvatten från ett separat utlopp

Termoskannor
De dubbelmantlade termoskannorna från Bravilor Bonamat
bevarar kaffets temperatur och
arom länge.
Tillgänglig i olika storlekar:
• 1 liter
• 1,2 liter
• 1,5 liter

*

Beror på vilka instantprodukter som valts.

• 2 liter
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Bolero Turbo liquid-maskinerna är särskilt utvecklade för förpackningar på högst
3 liter. Dessa maskiner som har kapacitet för stora mängder serverar snabbt
varma drycker och kan till och med fylla två kannor med olika drycker samtidigt!
Tekniska detaljer
Antal BiB-förpackningar
Antal behållare för instantprodukter
Kapacitet per timme
Nätanslutning
Bryggtid (enkelt utlopp)
Bryggtid (dubbelt utlopp)
Tapphöjd för koppar/muggar
Tapphöjd för kannor
Mått (bxdxh) mm
Vattenanslutning

Bolero Turbo LV20

Bolero Turbo LV12

2 à (högst) 3 L
ca. 40 L
230V~ 50/60Hz 3510W
1,1 L per 60 sek.
2,2 L per 60 sek.
130 mm
210 mm
333x484x812
ja

1 à (högst) 3 L
2 à 1,3 L
ca. 40 L
230V~ 50/60Hz 3510W
1,1 L per 60 sek.
130 mm
210 mm
333x484x812
ja

Alternativ

Bravilor Bonamat tar socialt ansvar på stort allvar. Därför har vi

• Egen märkning (på begäran)

industriella processen påverkar miljön och tänker miljövänligt och

• Matchande skåp

anpassar vår verksamhet efter det.

låtit ISO 14001-certifiera vår fabrik. Vi är medvetna om att den

• Dubbelmantlade termoskannor i olika storlekar:
1 L / 1,2 L och 1,5 L
• För att använda termoskannan på 2 l måste spillbrickan

Vi vill självklart tillverka energisnåla maskiner och därför har de
flesta av våra liquid-/instantmaskiner energimärkningen A+ enligt
industristandarden EVA-EMP3.0B (energiförbrukningsprotokoll).

avlägsnas

Vi rekommenderar
• Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning
• Bravilor Bonamat Cleaner för rengöring

www.bonamat.se
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Ändringar förbehållna 904.038.005B

Din Bravilor Bonamat-återförsäljare

