
Klein van stuk, groots in prestaties.  
Ontdek de Aequator Bolivia, de nieuwe 
koffiebonenmachine voor het MKB.  
Kies uit: koffie, espresso, cappuccino, 
caffè latte, ristretto, latte macchiato, 
moccachino en chocolade.
 
Door het eenvoudig te bedienen 7” full colour touchscreen 
kan iedereen zelf zijn of haar favoriete koffiespecialiteit 
maken. Hierdoor ontstaat een uniek koffiemoment. 

De koffiemolen van Zwitserse kwaliteit is geschikt voor 
twee bonensoorten en biedt individuele maalgraadver-
stelling (fijn/grof) aan. Swiss made Quality 

Zwitserse kwaliteitsmolen 
De unieke Zwitserse kwaliteitsmolen, ook wel Aequator Flexi 
Grind genoemd, garandeert 100% pure versgemalen koffie. 
Door de individueel in te stellen maalgraad blijft er geen 
restkoffie in de molen achter. Dit zorgt altijd voor de 
hoogste ‘in cup quality’ per drank.

Een blikvanger op elk kantoor 
De veelzijdige Aequator Bolivia is dé volautomatische  
koffiemachine voor kantoor, kantine, showroom, winkels  
en horeca. Het compacte formaat past in elke locatie en  
het trendy design nodigt uit om een koffiespecialiteit  
te bereiden.

Compacte volautomatische  
koffiemachine voor 25-75  
consumpties per dag.

4 maalgraden instelbaar, 1 molen.

Gebruiksvriendelijke interface  
en touch-display.

De koffiemachine werkt snel  
en maakt weinig geluid.

2 kopjes koffie tegelijk zetten,  
met sterkte regeling.

Zwitserse koffiemolen voor vers  
gemalen premium kopjes koffie.

Aequator Bolivia

2-in-1  
koffiemachine



Dranken       

Diverse dranken programmeerbaar: 
onder andere koffie, espresso, cappuccino, caffè latte, 
ristretto, latte macchiato, moccachino, chocolade, heet 
water, kan koffie

Extra’s       

Sterkteregeling, dubbele uitgifte, gescheiden heet water

Ingrediënten      

2 soorten koffiebonen, topping, cacao

Molen      

Aequator Flexi Grind: unieke Zwitserse kwaliteitsmolen 
voor twee soorten bonen, individuele maalgraadver-
stelling (fijn/grof)

Uitvoering      

30 tot 40 koppen koffie per uur ±20 liter heet water  
(apart uitgiftepunt)

Capaciteit      

Grote bonencontainer voor ±120 koppen koffie

Uitloop       

Dubbele uitloop tot ±19 cm, kopjeshouder (wegklapbaar) 
hoogte ±16 cm

Bediening      

7” full colour touchscreen

Opties       

Koppenwarmer, onderkast, kleine bonencontainer,  
gepersonaliseerde zijkanten

Elektriciteit      

Machine 230 V / 50 Hz / 13 A / 3 kW

Water       

aansluiting ¾”, lekbak voor afvalwater

Materiaal      

Hoogglans zwart, kunststof zijpanelen en deur  
- behuizing chroomstaal

Afmetingen      

Met grote bonencontainer:
B 345 x H 565 x D 570 mm / 25 kg (net)
met kleine bonencontainer (optie)
B 345 x H 530 x D 570 mm / 25 kg (net)
koppenwarmer voor 70 kopjes (3 lagen, optie)
B 270 x H 520 x D 420 mm / 18 kg (net)

Duurzaamheid      

92% van de onderdelen is recyclebaar

Energielabel      

A

“ De Bolivia is de    
complete oplossing 
voor een uniek 
koffiemoment.”

Wilt u een gratis proefplaatsing?
Vraag het aan op onze website.

 aequator-bolivia.nl


