TERMOSTRAKTERE

Aurora

Smaken av kvalitet over hele verden

Filterkaffe er HOT
Filterkaffen har eksistert i årevis, men nå er
den gjenoppdaget. Filterkaffe er en trend i
kaffebransjen! Bonamat startet sin virksomhet med
å utvikle en filtertrakter for over 70 år siden, og er
i dag markedsleder i Europa. Vår lange erfaring
med høykvalitets kaffetraktere gir oss de beste
forutsetninger for å kunne lage en god kopp kaffe.

Din egen kaffeoppskrift

Aurora termostraktere passer på steder hvor folk
kommer og går hele dagen og ønsker en “coffee
to go”, for eksempel:
• Kaffebarer og spesialforretninger som selger
sin spesialkaffe
• Kafeteriaer, bakeriutsalg og kantiner

Som standard har Aurora termostraktere tre
oppskrifter: lys-, medium- og mørkbrent. I tillegg
kan kaffeeksperter lage oppskrifter tilpasset
sin egen spesialkaffe. Hver enhet kan lagre
opptil 25 kaffeoppskrifter. Ved hjelp av et RFIDkort kan du kopiere innstillinger over til andre
Aurora termostraktere. Trakteren kan selvfølgelig
programmeres for å oppfylle Gold Cup Standard*.

Design gjør forskjellen
Kaffebarer og serveringssteder har ofte åpne
diskløsninger hvor dagens kaffe presenteres.
Termosbeholderne er godt egnet til å profilere egne
logoer eller kaffeblandinger på en elegant måte.

• Bensinstasjoner og kiosker

* Gold Cup Standard fra Speciality Coffee
Association of Europe (SCAE) understreker
filterkaffens høye kvalitet.

Aurora høy

Aurora Twin høy

Aurora lav

Aurora Twin lav
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Brukervennlig berøringsskjerm

Miljøvennlig

Alle Aurora termostraktere betjenes med en

En av innstillingene på berøringsskjermen er ØKO-

berøringsskjerm. Det kan traktes kaffe i en håndvending

modus. For å unngå unødvendig energiforbruk kan du

ved å velge en av standardoppskriftene (lys-, medium-

bruke innstillingen ØKO-modus. Denne funksjonen sørger

eller mørkbrent) og volum (1,9/2/3,5 eller 5 liter).

for at maskinen bruker full effekt kun når du trakter kaffe.

Selvfølgelig kan du tilpasse alle separate innstillinger i
trakteprosessen for å få en perfekt kopp kaffe. Forholdet

I tillegg til alle de andre fordelene kan Aurora

mellom kaffe og vann, vanntemperatur og traktetid kan

termostraktere også gi verdifull informasjon. Via menyen

justeres.

kan du lese av tellerverk.

n 10 viktige egenskaper
1. Design

6. Valg av mengde

Tiltalende, profesjonelle kaffemaskiner er

Du kan servere kaffe i fire mengder:

verdiskapende for din kaffebar eller butikk.

1,9/2/3,5 og 5 liter (kan også justeres
til andre mengder).

2. Produsert i Nederland
Alle Aurora-enheter er håndlaget og

7. Vann-bypass

produseres i vår egen fabrikk.

Du kan velge å trakte kaffe med bypass-

3. Driftssikker konstruksjon

traktetiden betraktelig.

Vi har utviklet denne avanserte termos-

8. RFID-kort

trakteren med et viktig mål for øyet
- driftssikkerhet! Takket være denne
konstruksjonen reduseres risikoen for
driftsstans og behovet for service.
Trakteren har også et ventilløst
traktesystem.

4. Vanntemperatur
Vanntemperaturen kan innstilles separat
for hver enhet. Det betyr at man med
Aurora Twin kan trakte kaffe med to
forskjellige temperaturer samtidig,
slik at begge kaffesmakene blir optimale.

5. Enkel å bruke
Maskinens innside vil se kjent ut for
servicepersonell som har arbeidet med
Bonamat-utstyr ettersom vi har brukt
våre patenterte, vedlikeholdsvennlige
kvalitetskomponenter.

funksjonen for vann. Det vil redusere

Når du har valgt eller opprettet dine egne
oppskrifter og justert alle innstillinger
slik du ønsker, kan du lagre dem på et
RFID-kort. Du kan bruke dette kortet for
å innstille andre Aurora termostraktere i
løpet av noen sekunder!

9. Lag din egen oppskrift
Med Aurora termostraktere har
du muligheten til å lage din egen
spesialoppskrift med nøyaktige
innstillinger for blant annet vanntemperatur, vannmengde og traktetid.

10. Spredehode
Spredehodet er utviklet for å gi en optimal
fordeling av vannet i filterholderen.
Det sikrer jevn ekstrahering, god smak
og aroma.
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Tekniske detaljer

Aurora høy

Aurora Twin høy

Aurora lav

Aurora Twin lav

1x5,7 l (45 kopper)

2x5,7 l (90 kopper)

1x5,7 l (45 kopper)

2x5,7 l (90 kopper)

-

-

1x2,2 l (17 kopper)

2x2,2 l (35 kopper)

5l

5l

3l

3l

230V

31 l (250 kopper)

42 l (330 kopper)

31 l (250 kopper)

37 l (290 kopper)

400V

47 l (380 kopper)

95 l (760 kopper)

-

-

230V ~ 50/60Hz

3000W

3000W

3000W

3000W

400V 3N~ 50/60Hz

4500W

9000W

-

-

ca. 7 minutter2 (5 l)

ca. 7 minutter2 (5 l)

Kapasitet
Aurora beholder
Pumpetermos Furento1
Varmtvannsbeholder
Kapasitet per time

Strømstyrke

Traktetid
230V

ca. 7 minutter2 (5 l)

ca. 7 minutter2 (5 l)

400V

ca. 7 minutter (5 l)

ca. 7 minutter (10 l)

-

-

min. 2 bar

min. 2 bar

min. 2 bar

min. 2 bar

340x595x815 mm

626x595x815 mm

340x595x590 mm

626x595x590 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

2

Vanntrykk
Dimensjoner (bxdxh)
Vanntilkobling
1
2

2

Legg merke til at Aurora lav og Aurora Twin lav termostraktere også kan brukes i kombinasjon med Furento pumpetermos i stedet for Aurora beholder.
Traktetiden avhenger av hvilken oppskrift du velger og om du bruker bypass-funksjonen eller ikke.

Aurora beholder
Nyutviklet termosbeholder som holder meget godt på varmen. Beholderen har
bærehåndtak og avtagbart stativ, og det varsles om renhold via en solcelledrevet
nivåavleser. (Termosbeholderen bestilles separat)

Trakt kaffe på et sted, server på et annet!
Vi anbefaler
• Bonamat Filterpapir.
• Bonamat Renegite for rensing.
• Bonamat Cleaner for rengjøring
av beholder(e).

www.bonamat.no
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Med forbehold om endringer. 904.650.008D

Din Bonamat forhandler

