
Wereldwijd de smaak van kwaliteit Wereldwijd de smaak van kwaliteit

Rivero Turbo
Bolero Turbo

LIQUID/INSTANT



Ultiem gebruiksgemak

De Rivero Turbo/Bolero Turbo serie richt zich volledig 

op de eindgebruiker. Het verlichte frontpaneel trekt de 

aandacht van uw klanten. En de duidelijke drukknoppen 

zorgen ervoor dat iedereen snel en eenvoudig koffie 

kan pakken.

De gebruikersvriendelijke vormgeving en robuuste 

materiaalkeuze zorgen ervoor dat de Rivero Turbo/

Bolero Turbo serie op veel locaties kan worden ingezet, 

denk aan dynamische selfservice-locaties zoals een 

benzinestation, gemakswinkel of kiosk. Kortom, deze 

serie is zeer geschikt als front-of-house oplossing! 

Snelle bereiding

Zoals de naam Turbo doet vermoeden, de machines 

zijn ontwikkeld voor locaties waar veel koffie wordt 

geschonken. De koffie wordt snel bereid; de Rivero 

Turbo 203 kan zelfs twee koppen koffie tegelijk 

bereiden. 

 Voor locaties met wateraansluiting

 Aparte heetwateruitloop voor thee

 Blikvanger dankzij verlicht frontpaneel (LED)

 Kopaanlichting en -signalering

 Bravilor Bonamat's standaard ontkalkings- 
 signalering, ontkalkingsprogramma en 
 spoelfunctie

Onderhoudsvriendelijk

• Buiten het zicht van de eindgebruiker communiceert 

het display aan de binnenzijde van de machine 

de onderhoudsactiviteiten. Zoals, wanneer de 

lekbak geleegd moet worden, ontkalking gewenst 

is en wanneer een BIB-pak (Bag-In-Box) leeg is en 

vervangen moet worden.

• Het unieke heetwatersysteem van Bravilor Bonamat 

minimaliseert de kalkaanslag in de boiler met als 

resultaat: minder onderhoudsbeurten.

• Daarnaast beschikt de machine over speciale 

Bravilor Bonamat ingrediënten-mixbekers. De gladde 

coating voorkomt verstoppingen en optimaliseert de 

ingrediënten-flow.

• De grote lekbak van 3 liter zorgt ervoor dat de lekbak 

niet snel overstroomt. Indien gewenst, kunnen de 

machines op een waterafvoer worden aangesloten.

Energiezuinig

Wanneer de machine enige tijd niet wordt gebruikt, 

gaat de machine automatisch in de energiespaarstand. 

Bovendien zorgt de goed geïsoleerde boiler standaard 

voor een laag energieverbruik.
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Veiligheid
De rode STOP-knop zal niemand 
ontgaan. Binnen no-time kan 
een bereiding worden beëindigd.

Transparante canisters
De afsluitbare canisters van Bravilor 
Bonamat zijn transparant. Zo ziet 
u in één oogopslag of ingrediënten 
aangevuld moeten worden.

■	 Rivero Turbo 203

• 2 liquidpakken (Bag-In-Box)

• Aparte heetwateruitloop

• 3 warme dranken

• Gelijktijdige uitgifte

 
De Rivero Turbo 203 biedt ruimte 
voor 2 liquidpakken geconcentreerde 
koffie van max. 3 liter voor 2 warme 
dranken. Daarnaast heeft de machine 
een aparte knop voor heet water, voor 
thee of soep.

Kies uw favoriete smaak: dark roast, 
medium roast, decafé of een premium 
koffie. Er zijn tal van soorten en 
melanges in BIB's beschikbaar.

De machine kan 2 dranken tegelijk 
bereiden. Zo kunt u uw klanten nog 
sneller bedienen.

■	 Rivero Turbo 121

• 1 liquidpak (Bag-In-Box)

• 2 canisters voor instant 
 ingrediënten

• Aparte heetwateruitloop

• 6 warme dranken

 
De Rivero Turbo 121 biedt ruimte 
voor 1 liquidpak geconcentreerde 
koffie van max. 3 liter. De 2 canisters 
kunnen met instant ingrediënten 
worden gevuld.

De machine biedt 6 drankkeuzes, 
waar onder heet water. De overige 
5 keuzes zijn afhankelijk van de 
gekozen instant ingrediënten.

Met bijvoorbeeld topping (melk-
poeder) en cacao kunnen: koffie, café 
au lait, cappuccino, chocolademelk 
en wiener melange worden bereid.

■	 Bolero Turbo 331

• 3 canisters voor instant 
 ingrediënten

• Aparte heetwateruitloop

• 6 warme dranken

 
De Bolero Turbo 331 is alléén 
geschikt voor instant ingrediënten.

De machine biedt 6 drankkeuzes, 
waar onder heet water. De overige 
5 keuzes zijn afhankelijk van de 
gekozen instant ingrediënten.

De meest gekozen dranken hebben 
wij standaard voor u ingesteld: 
koffie, café au lait, cappuccino, 
chocolademelk, wiener melange 
en natuurlijk heet water voor thee 
of soep.
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www.bravilor.com

Uw Bravilor Bonamat dealer
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Technische details

Rivero Turbo 203 Rivero Turbo 121 Bolero Turbo 331
Inhoud liquidpak (Bag-In-Box) 2x3 liter 1x3 liter -
Canisterinhoud (instant) - 2x1,3 liter 1x5,3 liter / 2x2,4 liter
Uurcapaciteit ca. 40 liter (320 koppen) ca. 40 liter (320 koppen) ca. 40 liter (320 koppen)
Zettijd ca. 12 sec. per kop ca. 10-12 sec. per kop ca. 10 sec. per kop
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 3510W 230V~ 50/60Hz 3510W 230V~ 50/60Hz 3510W
Afmeting (bxdxh) 319x538x812 mm 339x538x812 mm 339x538x812 mm
Taphoogte 150 mm 150 mm 150 mm
Wateraansluiting Ja Ja Ja
Waterdruk Minimaal 1 bar Minimaal 1 bar Minimaal 1 bar

Branding

Afhankelijk van het gewenste aantal machines kan het 

verlichte frontpaneel volledig naar wens worden bedrukt. 

Zo kunt u de Rivero Turbo/Bolero Turbo machines 

inzetten als marketing- en communicatiemiddel om uw 

(koffie)merk te promoten.

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met 

Bravilor Bonamat.

Vertrouwde technologieën

Betrouwbaar, duurzaam én veilig. Zo staan de 

machines van Bravilor Bonamat al sinds de oprichting 

in 1948 te boek.

Kenmerken Rivero Turbo/Bolero Turbo serie:

• Afhankelijk van de kopgrootte of coffee-to-go beker 

 kan het aantal ml per bereiding worden ingesteld.

• U kunt ook 'free-flow' programmeren, dan blijft de 

 koffie en/of het heet water stromen zolang de knop 

 is ingedrukt.

• Het ventilatiesysteem in de Rivero Turbo machines 

 zorgt ervoor dat de liquidpakken (Bag-In-Box) koeler 

 blijven dan de omgevingstemperatuur. Hierdoor blijft 

 de kwaliteit van de geconcentreerde koffie langer 

 goed.

• Uiteraard kunt u de instellingen per drank naar wens 

 optimaliseren.

Wij adviseren

• Bravilor Bonamat Renegite voor het ontkalken 

 van het heetwatersysteem.

• Bravilor Bonamat Cleaner voor reiniging.

• Bravilor Bonamat BSRS 200 waterfiltersysteem 

 voor het minimaliseren van kalkaanslag.




