
De eerste keus voor  
genieters en rekenaars

Coffee Prime



Pure verleiding
In elke Schaerer koffiemachine 
zit onze liefde voor koffie, onze 
jarenlange ervaring op het gebied 
van koffie en de vaardigheden van 
een barista. Espresso, cappuccino 
of latte macchiato – in de kern van 
onze koffiemachines overlappen alle 
details elkaar perfect en worden pro-
ducten bereid die de handgemaakte 
creaties van een barista qua smaak 
en uiterlijk evenaren kunnen. Barista 
inside – voor koffie- en melkschuim-
genot die niemand kan weerstaan.
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Waarom voor de Coffee Prime 
kiezen?

Voor eenieder die de Coffee Prime 
mobiel willen inzetten, bijv. voor de 
catering van evenementen
De koffiemachine heeft slechts een 
stroomaansluiting nodig
Er is geen vaste wateraansluiting nodig 
Combineerbaar met stijlvolle trolley, 
individueel uit te rusten met externe 
drinkwatertank, gesloten tank voor 
restwater, koelkast enz.

Voor de vending-branche
Eenvoudig onderhoud / gemakkelijk  
te vullen
Eenvoudige reiniging:
automatisch reinigingsprogramma 
voor het koffiesysteem; Vervangen 
van de NcFoamer (HACCP-conform 
melksysteemconcept) afhankelijk van 
het bedrijfsconcept alle 2 tot 7 dagen

Voor eenieder die zelfbediening  
aanbiedt
Optimaal geschikt voor zelfbediening 
dankzij TouchIT
Displaygebruik voor reclamebood-
schappen/acties
Koppeling aan gebruikelijke betalings-
systemen
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Uw eisen zijn doorslaggevend 
De Schaerer Coffee Prime is ideaal 
voor de zelfbediening in kantoren, 
ziekenhuizen, tankstations of op 
universiteiten. Talrijke configura-
tie-opties bieden de mogelijkheid 
om de Coffee Prime exact aan de 
eisen aan te passen: Systemen voor 
verse melk of poeder, koelunits, een 
tweede molen, bekerdispenser, beta-
lingssystemen, powerpack voor meer 
vermogen of de integratie van onze 
telemetrie-oplossing M2M Coffee 
Link – u bepaalt van welke uitrusting 
uw Coffee Prime moet voorzien zijn. 
Voor vending-bedrijven beslissend: 
Dankzij het moderne concept van 
de molens en poedersystemen is 
uitbreiden en ombouwen uiterst 
eenvoudig. In combinatie met een 
elegante trolley – incl. watertank en 
koelkast – kunt u de Coffee Prime 
zelfs tijdens evenementen of confe-
renties mobiel ter plaatse inzetten. 

Kosten- en tijdbesparende  
toepassing 
Maar liefst meerdere factoren dragen 
bij tot het bijzondere en tijdbespa-
rende gebruik van de Coffee Prime. 
Een pluspunt zijn de gereduceerde 
personeelskosten: voor een uiterst 
eenvoudige bediening worden bij de 
Coffee Prime alle stappen op een 
7“-TouchIT-display via een door kleu-
ren weergegeven gebruikersmenu 
gevisualiseerd. Daarnaast heeft het 
geminimaliseerde stroomverbruik 
dankzij compacte machinecompo-
nenten, volledig geïsoleerde boiler en 
de automatische stand-bymodus bij 
niet-gebruik eveneens een positief 
effect op de bedrijfskosten. Last 
but not least verhoogt de modulaire 
bouwwijze van de Coffee Prime uw 
investeringszekerheid: u start met 
een lager investeringsvolume voor 
de basisuitvoering en rust vervolgens 
achteraf verder uit afhankelijk van de 
ontwikkeling van uw business. 

EERSTEKLAS
KOFFIEGENOT VOOR
DE HOOGSTE EISEN

U bent op zoek naar een koffiemachine die 
de hoogste kwaliteit bij maximale flexibili-
teit biedt en tevens eenvoudig te reinigen 
is? Die zonder meer met uw eisen meeg-
roeit? En dat alles voor een aantrekkelijk 
budget? Dan is de Schaerer Coffee Prime 
de juiste keuze voor u. 



Met de Schaerer Coffee Prime blijft u flexi-
bel. Bied tot wel 40 verschillende producten 
aan, verzeker u van een extra powerboost  
of breid naar behoefte uw aanbod uit met 
ons productconcept voor vers gemalen  
brewkoffie – de Coffee Prime Brew.

PRODUCTDIVERSITEIT 
EN FLEXIBILITEIT VOOR 
UW BUSINESS

Gourmetproducten met een druk 
op de knop
De Schaerer Coffee Prime produceert 
met een druk op de knop tot wel 40 
vrij programmeerbare producten 
van de beste kwaliteit. In een hand-
omdraai maakt u heerlijke creaties 
van vers gemalen koffiebonen, verse 
melk, melk- of chocopoeder klaar. 
Daarnaast stelt de Coffee Prime heet 
water voor de bereiding van thee of 
instantsoep ter beschikking. Aparte 
bereidingssystemen en uitlopen voor-
komen hierbij de contaminatie met 
andere producten. Desgewenst is 
een gecombineerd gebruik met verse 
melk en melkpoeder mogelijk – ook 
producten zonder lactose kunnen 
worden aangeboden. De professio-
nele fijnafstelling van alle product-
parameters zorgt voor een constante 
smaakbeleving van alle producten.  

Productdiversiteit tijdens piekuren
U wilt uw klanten bijvoorbeeld tijdens 
de ontbijt-piekuren ook vers gemalen 
brewkoffie aanbieden? Dan is de ver-
wante koffiemachine Coffee Prime 
Brew de ideale aanvulling voor u. 
Met de Coffee Prime Brew zet u met 
een druk op de knop volautomatisch 
van vers gemalen bonen filterkoffie 
van de beste kwaliteit. Uw gasten 
kunnen te allen tijde van een heerlijk 
verse brewkoffie genieten – ongeacht 
of u grotere hoeveelheden of kleinere 
porties zoals een kannetje, pot of 
kopje aanbiedt. Dankzij het bij de 
Coffee Prime passende design is de 
Coffee Prime Brew ook optisch de 
perfecte aanvulling voor deze specia-
liteiten-koffiemachine. 



 Barista-t oets
Voor het instellen van de 

smaakintensiteit

Droesbak voor ca. 40 koffiekoeken 

Teller voor alle producten en afzonderlijke 
producten

Displayteksten voor "Watertank vullen",  
"Bonencontainer vullen" en "Droesbak legen"

Gebruikersmenu m.b.v. kleuren  
(Colour-Guided Operation) voor de reiniging  
en het vervangen van wegwerpartikelen

Modulaire bouwwijze: talrijke uitbreidingsmo-
gelijkheden voor meer flexibiliteit

Verdere features voor de Coffee Prime

Wegwerpconcept  
       NcFoamer

Vervanging om de 2 tot 7 dagen 
van alle componenten die 

  met melk in aanraking komen 
        in plaats van dagelijkse reiniging

Powerpack voor meer vermogen
De powerpack verhoogt het vermo-
gen overal daar waar grote melkpro-
ducten worden aangeboden: cappu-
ccino, latte macchiato en Co, kunnen 
zelfs in XXL-versie "To Go" dankzij 
de powerpack in de vertrouwde 
smaakkwaliteit met een vermogen 
van 3 kW (resp. 2 kW) per boiler aan-
zienlijk sneller tevoorschijn worden 
getoverd. En met gemaximaliseer-
de tankgroottes profiteert u van 
aanzienlijk meer autonomie bij de 
dagelijkse bereiding van koffie. 

  Gescheiden 
bereidings-    
   systeem

Voorkomt contaminatie 

met andere producten

 
7” t ouchscreen- 

         bedieningspaneel TouchI T
                                  Visualisatie van alle stappen; 

                       individueel gebruik als marketing- 

                                  tool voor reclamedoeleinden

Schaerer M2M Coffee Link
M2M Coffee Link is verkrijgbaar voor 
de Coffee Prime en biedt alles wat 
u van een productief telemetrie-
systeem verwacht. Met één druk 
op de knop worden alle belangrijke 
gegevens overzichtelijk weergegeven 
en kunnen deze met behulp van 
de rapport- en exportfunctie direct 
verder worden verwerkt. Van de ac-
tuele extractietijd van een espresso 
via realtime-meldingen, tot aan de 
koffiemachine-benutting verdeeld 
over alle locaties. De automatische 
gegevensoverdracht tussen de kof-
fiemachine en administratie zorgt 
voor een actieve ondersteuning bij 
de kwaliteitsborging evenals bij de 
controle en optimalisatie van uw 
individuele processen.  

Eenvoudige reiniging en gemakke-
lijk onderhoud 
Het automatische reinigingspro-
gramma voor het koffiesysteem 
wordt door animatie ondersteund en
voldoet aan de hoogste hygiëne-
standaarden. Een bijzonderheid 
is het door Schaerer ontwikkelde, 
HACCP-conforme wegwerpconcept 
NcFoamer: In plaats van de tijdro-
vende, dagelijkse reiniging van het 
melksysteem hoeft de voor recycling 
geschikte NcFoamer afhankelijk 
van het bedrijfsconcept slechts alle 
2 tot 7 dagen te worden vervangen. 
Voor het efficiënte onderhoud van 
de Coffee Prime hoeven de service-
technici slechts één schroef los te 
draaien om toegang te krijgen tot 
alle belangrijke componenten. 

TOP UITRUSTING  
TOP PRESTATIE

Performance, bedieningscomfort, 
individuele configuratie – de Coffee 
Prime scoort over de gehele lijn. 



MEER UITRUSTING 
VOOR UW SUCCES

Bediening en reiniging

Rooster draaibaar (hoogte 100 
mm, optioneel 85 mm) en lek-
bak. Lekbakrooster van chroom-
nikkel-staal, vaatwasmachine-
bestendig.

Door code beveiligde toegang tot 
bonencontainer, poedersysteem, 
droesbak en watertank. 

Alle melksystemen van Schaerer 
voldoen aan de HACCP-hygiëne-
analyse en beschikken over een 
automatisch reinigingsprogram-
ma. Alle elementen die met koffie 
in aanraking komen, worden 
automatisch gereinigd – snel, 
eenvoudig en veilig. Periodieke 
tussenspoelingen kunnen worden 
geprogrammeerd.

Display met klantspecifieke 
toetsenlay-out en reclamebood-
schappen tussen en tijdens de 
bereiding van producten.

Geen reiniging nodig voor
het melksysteem: ecologisch
wegwerpconcept met NcFoamer 
(Non cleaning Foamer). Na elke 
vervanging is het melksysteem 
als het ware nieuw. Instelbare 
spoelingen van het melksys-
teem waarborgen een op het 
bedrijfsconcept afgestemd 
hygiënisch gebruik.

Productdiversiteit

Barista-toets voor flexibele in-
stelling van de smaakintensiteit. 

Tot wel 2 molens met bo-
nencontainer voor elk 600 g 
gebrande-koffiebonen; met 
LED-verlichting. Het is mo-
gelijk om gebrande koffie uit 
beide molens te pakken en te 
mengen.

Heet water voor instantproducten 
tussen 40–85° C instelbaar.

Gecombineerd gebruik van verse 
melk en melkpoeder – ook lacto-
sevrije producten kunnen worden 
aangeboden.

Tot 2 poedersystemen voor een 
of twee soorten poeder (elk 700 g/ 
950 ml). Meer productdiversiteit 
door verwerking van bijv. melk-
poeder, chocopoeder, instantpoe-
der, gescheiden bereidingssys-
temen.

Aparte bereidingssystemen en 
uitlopen verhinderen contami-
naties.

Coffee

M
ilk

W
ater

Choco

Soup

Uitbreidingsmogelijkheden

Grote poedercontainer  
(1400 g / 2000 ml).

Bypass voor meer efficiëntie 
tijdens piektijden of een betere 
productkwaliteit bij grote porties.

Bijgeplaatste koelunit met 
compressor voor opslag en 
koeling van twee galloncontai-
ners of een 10-litercontainer 
melk (hygiënestandaard conform 
HACCP-concept).

Grote bonencontainer voor 1200 g 
bonen (met LED-verlichting) met 
1 molen.

Koelunit onder de machine voor 
ruimtebesparende opslag van 
melk (9,5 l capaciteit).

Betalingssystemen 

Under Counter-droesdoorgang 
(zonder ombouw van de machi-
ne mogelijk).

Aquachange: omschakelen van 
drinkwatertank (5,2 l) naar vaste 
wateraansluiting mogelijk door 
huistechnicus. 

Geïntegreerde muntcontrole, 
apart afsluitbaar (inbouw ook
achteraf mogelijk). 

Dispenser voor drie verschil-
lende maten bekers (diameter 
in mm 60–74 / 75–82 / 83–90); drie 
reservoirs voor toebehoren bijv. 
roerstaafjes, suiker, koffiemelk 
enz.

Gebruikelijke betalingssystemen
conform MDB-standaard. De 
geldwisselapparaten, kaart-
lezers enz. kunnen eenvoudig 
op de koffiemachine worden 
aangesloten.

CONFIGURATIES  

Volledige uitrusting
Schaerer Coffee Prime met verse- 
melksysteem, bijgeplaatste koelunit, 
bekerdispenser en onderzetunits.

Ruimtebesparend
Schaerer Coffee Prime met verse- 
melksysteem en koelunit onder de  
machine, uitstekend geschikt voor  
zelfbediening.

Standaard 2 molens
2 poedersystemen
Wegwerpconcept met verse-
melksysteem met NcFoamer

1 molen 
Geïntegreerde muntcontrole
Wegwerpconcept voor verse- 
melksysteem met NcFoamer

Dubbele uitloop voor koffie.  
Hogere capaciteit voor koffiepro-
ducten door dubbele bereiding.



Schaerer Coffee Prime
met powerpack en onderzetunit

Bijgeplaatste koelunit
met onderzetunit

Bekerdispenser
met onderzetunit

Koelunit onder de koffiemachine

Koppenwarmer

Koelunit onder de toonbank

Muntwisselaar

Categorie Uitrusting en opties Schaerer Coffee Prime  Schaerer Coffee Prime  
met powerpack

Geadviseerde productcapaciteit 100 150

Capaciteit per uur Espresso (conform HKI-standaard) 120 120
Koffie/ Café crème (conform HKI-standaard) 85 95
Cappuccino (200 ml / 8 oz) 90 110
Cappuccino (320 ml / 12 oz) 60 90
Cappuccino (470 ml / 16 oz) 35 50

Productaanbod Ristretto x x
Espresso (conform HKI-standaard) x x
Koffie/ Café crème (conform HKI-standaard) x x
Koffie verkeerd/kom x x
Cappuccino (conform HKI-standaard) x x
Latte macchiato x x
Chociatto x x
Heet melkschuim x x
Heet water x x
Instantproducten (bijv. thee, soep enz.) x x

Afgifte Zelfbedieningsmodus s s
Aantal mogelijke producten (programmeerbaar) 40 40
Rooster s s
Enkele uitloop s o
Dubbele uitloop o s

Molens 1 molen s s
2 molens o o
Bonencontainer [g] 600 600
Grote bonencontainer [g] 1200 1200

Boiler Heetwaterboiler koffie s s
Stoomboiler o o

Melksystemen en 

koelunits

Milk Smart (MS) o o
Bijgeplaatste koelunit (BKE) o o
Koelunit onder de machine (UKE) o o

Poedersysteem Poedercontainer [g] / [ml] 1400 g / 2000 ml 1400 g / 2000 ml
Poedercontainer Twin [g] / [ml]                         2 x 700 g / 2 x 950 ml 2 x 700 g / 2 x 950 ml
Topping (1 x topping-poeder), bijv. melkpoeder o o

Choco (1 x choco-poeder) o o
Choco/Topping (1 x choco- en 1 x topping-poeder) o o
Twin-Topping  (2 x topping-poeder) o o
Choco-Topping ( 2 x choco-poeder) o o
Instantpoeder o o

Algemene opties Bypass o o
Droesbak [koffiekoek] 40 40
Under Counter-droesdoorgang o o
Onderzetunit + droesbak [koffiekoek] o [100] o [100]
Verlichting s s

Betalingssysteem Afrekeningssystemen (MDB-S / DIVA2 / DIVA2 Max) o o
Munt- en jeton-controle o o
Muntwisselaar o o
M2M Coffee Link o o

Kleuren Titaniumzilver s s
Zwart s s
Speciale kleur o o

Maten en gewicht Breedte [mm] 346 346
Diepte [mm] 518 598
Hoogte [mm] 570 570
Gewicht [kg] (netto) 25 33

Energievoorziening

en -verbruik

1L, N, PE: 220–240 V ~ 50/60 Hz 2000 – 2400 kW/10 –16 A / 3 x 1mm2 2800 – 3300 kW / 16 A / 3 x 1,5 mm2

1800 – 2300 kW / 10 – 16 A / 3 x 1 mm2

1L, N, PE: 100 V ~ 50/60 Hz 1350 kW / 15 A / 3 x 1,5 mm2 of 
1350 kW / 15 A / 3 x 16 AWG

Watervoorziening en 

afvoer

Interne drinkwatertank s s
Vaste wateraansluiting s s
Afvalwaterafvoer o o
Afvalwatertank bewaakt o o
Aquachange s s

1,35 kW 3 kW (2 kW (CH))

s   standaard
o  optie

CONFIGURATIES EN  
TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit per dag




