
Kaffemaskiner fra Aequator - ekte kaffeglede fra Sveits
Aequator er et tradisjonelt sveitsisk selskap som har utviklet og produsert kaffe- og varmdrikkemaskiner av høy 
kvalitet i Arbon siden 1933. Selskapet er inne i sin tredje generasjon og i dag står selskapet for innovasjon, tradisjon 
og sveitsisk kvalitet. Det sysselsetter over 80 personer og eksporterer til over 20 land rundt om i verden.

 

    Antall brukere:
Vi anbefaler opptil ca. 70 på standard versjon

    Anbefalt maks. antall kaffekopper pr. dag (120 ml):
Ca. 200

Type kaffe:
Hele bønner

    Antall drikkevalg
Opptil 36

Aequator Salvador 3.0 serverer et stort utvalg av drikker og har et flott 
design i høyglans sort stål og belyst glass, men det er funksjonene og 
enkelheten i maskinen som gjør dette til en av våre favoritter.

Den har dessuten et display med touchskjerm for personlig 
programmering av favorittdrikker, panel med LED belysning og 
manometer for trykkovervåkning.

Det unike oppvarmingssystemet sørger for riktig temperatur fra første kopp 
og et hygienesystem som hindrer bakterier i melkesystemet og sørger for 
enklere vedlikehold og rens.

Egenskaper

Leter du etter en elegant, rask og støysvak 
maskin med 2 kverner og høy brukervennlighet?                         
Da er dette maskinen for deg. 

Førsteklasses maskin for den kresne. Med et 
unikt oppvarmingssystem og Swiss Bean-kvern.

Aequator Salvador 3.0
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Ta gjerne kontakt med oss 

Waterlogic Norge AS 
www.waterlogic.no
Telefon 815 51 960 
kundeservice@waterlogic.no

Tekniske spesifikasjoner

GJØR KAFFEPAUSEN BEDRE MED

Antall beholdere  
4 stk

Sjokoladepulver 
Ja

Melkepulver 
Ja

Fersk melk 
Nei

Kannefunksjon 
Ja

Kapasitet beholder kaffe 
2  x 1200 gram

Kapasitet beholder sjokoladepulver 
1  x 1100 gram

Kapasitet beholder melkepulver 
1  x 600 gram

Eget tappepunkt for varmt vann 
Ja  

Kapasitet avfallsbeholder
90 kopper

Vanntilkobling 
Fast tilkobling  

Dimensjoner maskin  
B 325 mm, H 810 mm, D 440 mm

Vekt maskin  
57,5 kg 

Regulerbar høyde tappeområde 
Ja, 100-160 mm

Maks høyde tappeområde 
160 mm 

Antall kverner 
2

Skjerm 
Berøringsskjerm  8”

Elektrisitet 
230 V / 50 Hz / 3000 W / 13 A

XL bønnebeholder 
Nei

Kapasitet varmtvann pr. time
24 liter 

Grutgjennomføring 
Tilvalg, 200+ kopper

Filter 
Clarisse Everpure

Underskap 
Tilvalg

Mulighet for betalingssystem
Nei

Avløp
Anbefalt


