
Laat ieders hart  
 sneller slaan



Pure verleiding
In elke Schaerer espressomachine 
zit onze liefde voor koffie, onze 
jarenlange ervaring op het gebied 
van koffie en de handwerkkunst van 
een barista. Espresso, cappuccino 
of latte macchiato – in de kern van 
onze espressomachines overlappen 
alle details elkaar perfect en worden 
producten bereid die de handge-
maakte creaties van een barista qua 
smaak en uiterlijk kunnen evenaren. 
Barista inside – voor koffie- en 
melkschuimgenot die niemand kan 
weerstaan. 



Een virtuoos als het 
gaat om koffiegenot 
Op de Schaerer Coffee Soul speelt
u moeiteloos met het hele scala aan 
koffiebereidingen en laat u uw gasten 
altijd van het maximale koffiegenot 
proeven! De compacte koffievol-
automaat baseert zich op een 
nieuw ontwikkeld platform en biedt 
geavanceerde Schaerer-technologie, 
verpakt in een bijzonder aantrekkelijk 
gastronomiedesign. Het nieuwe  8’’
-touchscreen trekt ieders aandacht. 
Het wekt het verlangen naar lekkere 
koffiespecialiteiten en maakt de be-
diening in een handomdraai mogelijk 
– voor uzelf, uw medewerkers of in 
de zelfbediening. Met een vermogen 
van maximaal 250 koppen per dag 
en het optioneel geïntegreerde 
melksysteem Best FoamTM bevindt 
de Coffee Soul zich in de hogere 
klasse van de espressomachines, 
waardoor het apparaat ideaal is voor 
veeleisende restaurants, bars, alsook 
voor hoogwaardige koffie op kantoor 
en premium- vending.  

Technische verfijningen 
Er zijn ook de kleine dingen die de 
Schaerer Coffee Soul de ster van de 
bar maken. De digitale manometer 
toont bijvoorbeeld de koffiezetdruk 
en benadrukt het sportieve design 
van de espressomachine. Een andere 
bijzonderheid aan de Coffee Soul: 
de melkpomp is geïntegreerd in de 
espressomachine, zodat u kunt be-
slissen of u de koelunit rechts, links 
of onder de Coffee Soul wilt plaatsen. 
Bovendien heeft ook de poedercon-
tainer, naast de twee bonencontai-
ners met elk 1200 gram capaciteit, 
ruimte op de espressomachine.  

PIONIER IN EEN 
NIEUWE GENERATIE

De Schaerer Coffee Soul combineert een 
sportief en elegant design met een verschei- 
denheid aan technische verfijningen.
Ze maakt indruk met haar uitgesproken 
gastronomiedesign en harmonieert met haar 
smalle 33 centimeter bij elk barconcept.
Uniek: het door Schaerer ontwikkelde ontkal-
kingssysteem “Uptime” zal u versteld doen 
staan door het gebruiksgemak.



VERLEIDELIJKE  
ESPRESSOMACHINE- 
TECHNOLOGIE

Het revolutionaire melksysteem, het briljante 
touchscreen en de digitale manometer – de 
uitrusting van de Schaerer Coffee Soul laat 
gastronomieharten sneller slaan!

Verlangen naar verscheidenheid
De Coffee Soul kan optioneel uitge-
rust worden met het gepatenteerde 
melksysteem Best FoamTM, wat 
zorgt voor zowel koude als warme 
melkschuim op baristaniveau, ideaal 
voor uw topkwalitatieve melkge-
baseerde koffiespecialiteiten. Een 
maximale diversiteit aan dranken is 
gegarandeerd omdat er maar liefst 
32 dranken kunnen worden bewaard, 
dewelke elk apart nog verder ge-
configureerd kunnen worden dankzij 
verschillende opties – allemaal via de 
intuïtieve bediening op het 8” grote 
touchscreen. U wilt de Coffee Soul 
gebruiken voor zelfbediening? Op de 
display kunt u een sneltoetsselectie 
vastleggen voor maximaal twaalf 
dranken. Dankzij de aantrekkelijke 
weergave en de grote symbolen, kan 
iedereen zijn/haar favoriete drank 
gemakkelijk bereiden.

Systematische ontkalking 
Een absolute innovatie is het door 
Schaerer ontwikkelde en voor een 
patent aangemeld ontkalkings- 
systeem Uptime! Het voorkomt 
kalkaanslag omdat het vroegtijdig op 
een noodzakelijke ontkalking wijst. 
Voor het proces plaatst u slechts één 
patroon en start het programma. De 
koffiemachine is in een handomdraai 
weer klaar voor gebruik - tijdens de 
ontkalking ‘s nachts zonder onder- 
breking, kan u ’s morgens weer 
gewoon van start gaan. 

Slimme reiniging
Net als alle Schaerer koffiemachines 
scoort de Coffee Soul met automati- 
sche reinigingsprogramma’s voor 
het koffie- en melksysteem. Het 
schoonmaken van de mengbeker 
is uiterst eenvoudig: volledig ver-
wijderen, schoonmaken en weer 
terugplaatsen, klaar. Alle elementaire 
processen worden bovendien getoond 
met een geanimeerde bedieningson-
dersteuning en maakt het gebruik 
eenvoudiger. Bovendien kunnen de 
op de koffiemachine aangebrachte 
bonen- en poedercontainers gemak-
kelijk worden verwijderd voor het 
schoonmaken. Het centrale vergren-
delingsmechanisme voorkomt daarbij 
het uitstromen van koffiebonen.  

M2M Coffee Link 
Om alle relevante informatie over de 
status van de machine, bevoorrading, 
drankstatistieken, extractietijden, 
enzovoort te kunnen beoordelen, 
kan de Coffee Soul worden uitgerust 
met de eigen telemetrieoplossing 
M2M Coffee Link van Schaerer. 
Ze werd bovendien als een van de 
eerste Schaerer-espressomachines 
uitgerust voor bidirectionele gege-
vensoverdracht.
Dit maakt plaatsonafhankelijke 
toegang mogelijk om bijvoorbeeld 
recepten en extractietijden aan te 
passen, of om tegelijkertijd op meer-
dere koffiemachines prijsacties in te 
stellen, ongeacht uw locatie.   



UW ORKEST VOOR 
HET UITERSTE 
KOFFIEGENOT

     Geintegreerd  
    poedersysteem
             Geen extra module 
  nodig  8’’- touchscreen

Aantrekkelijke dranken- 

weergave en intuïtieve 

bediening door de gebruiker

     Flexibele
      melkkoeling
      Bijgeplaatste koelunit rechts, links of onder de toog  

De Coffee Soul in restaurants
en koffiebars

De Coffee Soul in zelfbediening De Coffee Soul voor kantoor 
en premiumvending

• Compact gestel van slechts  
33 centimeter breed – ideaal voor 
kleine togen.

• Uitermate grote diversiteit aan  
dranken en kwaliteit dankzij Best 
FoamTM en de mogelijkheid om 
maximaal 200 verschillende  
drankenconfiguraties op te slaan.

• Ruime bonencontainer met 1200 
gram capaciteit voor 150 tot 300 
koffiedranken.

• Poedersysteem met container voor 
choco- of melkpoeder tot wel 70 
dranken.

• Droesbak voor zo’n 60-70  
koffiedroeskoeken.

• Display: intuïtieve bediening door 
de gebruiker met sneltoetsselectie 
voor maximaal twaalf dranken.

• De gebruiker kan de sterkte van de 
dranken zelf instellen  
(Baristatoets).

• Koppositionering voor elke drank. 
Afzonderlijke uitloopsystemen 
verhinderen dat de drank veront-
reinigd raakt.

• Groot ergonomisch handvat aan de 
uitloop voor eenvoudige traploze 
hoogteverstelling.

• Afsluitbaar frontpaneel beveiligt 
het apparaat tegen toegang door 
derden.

• Robuust design. 
• Compatibel met alle gebruikelijke 

betalingssystemen, op aanvraag.

• Dranken van de hoogste kwaliteit voor 
premiumvending op verse melk basis.

• Display: intuïtieve bediening door de 
gebruiker met sneltoetsselectie voor 
maximaal twaalf dranken.

• Uitbreidbaar met eigen telemetrieop-
lossing namelijk Schaerer M2M Coffee 
Link.

• Eenvoudige reiniging: automatisch 
reinigingsprogramma voor het koffie-, 
melk- en poedersysteem.

• Gemakkelijk aanvullen dankzij eenvou-
dige toegang.

• Melktemperatuursensor voor maximale 
voedselveiligheid. Weergave op display 
en in Schaerer M2M Coffee Link.

Waarom u voor de 
Coffee Soul kiest?

 Digitale  
   manometer
Toont de koffiezetdruk

Melktemperatuur-          sensor
Alarmfunctie voor perfecte      melktemperatuur en 
 voedselveiligheid

     Innovatief 
   ontkalkings- 
     systeem Uptime!
    Erg eenvoudige ontkalking zonder 

  ongeplande bedrijfsonderbreking

  
    Voor koude en hete melkschuim 

          op Baristaniveau 



MEER UITRUSTING 
VOOR UW SUCCES

Standaarduitrusting 

8’’-TouchIT-gebruikersinterface:
Tot 12 toetsen voor bijvoorbeeld 
zelfbediening.

Heetwateruitloop voor de  
bereiding van thee.

In hoogte verstelbare uitgifte 
65 tot 185 mm voor enkele en/of 
dubbele functie.

Baristatoets voor het instellen 
van de smaakintensiteit.

Geïntegreerde droesbak voor 
ong. 60-70 koffiedroeskoeken.

8’’ TouchIT-gebruikersinterface: 
4 tabs met elk 8 dranktoetsen.

De digitale manometer toont 
bijvoorbeeld de koffiezetdruk en 
benadrukt het sportieve design 
van de espressomachine. 

Uptime! Eenvoudige ontkalking 
zonder enige bedrijfsonderbre-
king.

Afsluitbaar frontpaneel met 
centrale vergrendeling voor de 
gemakkelijke verwijdering van 
de container.

Geanimeerde bedieningsonder-
steuning toont belangrijke pro-
cessen op het display en maakt de 
uitvoering ervan eenvoudiger.

Afsluitbare bonen- en  
poedercontainer beveiligt tegen 
toegang door derden.

Koppenpositioneringvoor enkele 
of dubbele functie.

USB-stick vrij toegankelijk voor 
handige gegevensbeveiliging en 
softwareupdates.

Eén molen met bonencontainer 
voor 1200 gram koffiebonen.



Under Counter Droesdoorgang 
heel eenvoudig en snel te inte-
greren.

Kookversneller voor meer effici- 
ëntie tijdens piektijden,
zorgt voor optimale extractietijd 
voor dubbele dranken.
 

Heetwater via aparte uitloop 
voor Americanobereiding.

Telemetrieoplossing M2M Coffee 
Link biedt uitgebreide informatie 
over de kwaliteitsgarantie, 
bewaking en optimalisatie van 
individuele bedrijfsprocessen.

Melktemperatuursensor voor 
maximale voedselveiligheid.

CONFIGURATIES  

Basisuitrusting met systeem 
voor verse melk
Schaerer Coffee Soul met twee molens,
het Best FoamTM verse melksysteem, 
bijgeplaatste koelunit, heetwateruitloop.

Zelfbediening
Schaerer Coffee Soul met twee molens, 
poedersysteem, het Best FoamTM verse 
melksysteem en bijgeplaatste koelunit.

Volledige uitrusting
Schaerer Coffee Soul met twee molens, 
poedersysteem, het Best FoamTM verse 
melksysteem, bijgeplaatste koelunit, heet-
wateruitloop en powersteam. 

Powersteam voor handmatig 
opschuimen en verhitten van 
melk.

Self-kit: heetwateruitgifte via 
centrale, in hoogte verstelbare 
uitloop met positioneerhulp voor 
koppen.

Uitbreidingsmogelijkheden

Melksysteem Best Foam™ 
voor de bereiding van koffie- 
en-melkspecialiteiten alsook 
melkschuim in Barista-kwaliteit.

Poedersysteem met poeder-
container van 2000 gram voor 
choco- of toppingpoeder.

Reiniging mixerbeker: eenvou- 
dige reiniging door simpelweg 
uitnemen en terugplaatsen.

Afsluitbare koelunit: kan links 
of rechts worden geplaatst, met 
uitbreidingskit ook plaatsing 
onder toog mogelijk. 

Twee molens met bonencon-
tainers voor telkens 1200 gram 
koffiebonen.

Op dit moment zijn de volgende varianten 
van de espressomachine verkrijgbaar. 



Schaerer Coffee Soul

s   standaard
o  optie

CONFIGURATIES EN 
TECHNISCHE GEGEVENS

Bijgeplaatste koelunit

Categorie Uitrusting en opties Schaerer Coffee 
Soul  

Capaciteit per dag Geadviseerde dagcapaciteit tot 250

Capaciteit per uur Productcapaciteit per uur (koffie, espresso) Tot 180

Productaanbod Espresso s
Koffie/café crème s
Cappuccino o
Heet water s
Ristretto s
Kannetje (250 ml) s
Kannetje (500 ml) s
Americano o
White Americano o
Koffie verkeerd/kom  o
Latte macchiato o
Espresso Macchiato o
Chociatto o
Hete chocolade o
Flat White o
Instant (vb. Chai Latte) o
Koude melk o
Hete melk o
Heet melkschuim o
Koude melkschuim o
Stoom o
Poederdranken o

Bediening en uitgifte 8”touchscreenbedieningspaneel s
Zelfbedieningsmodus s
Aantal mogelijke producten (programmeerbaar) > 100
Uitloophoogte handmatig aanpasbaar [mm] 65–185
Heetwateruitgifte: centraal of links s
Extra water (Americano) o
Enkele uitloop s
Dubbele uitloop s
Stoompijp o
Baristatoets s

Molens en 
containers

1 molen  s
2 molens o
Bonencontainer [g] ± 1200
Inworp voor gemalen koffie s

Boiler Heetwaterboiler voor koffie s
Stoomboiler o

Melksystemen Best FoamTM o
Bijgeplaatste koelunit links of rechts o

Poedersysteem Poedercontainer [g] [ml] 2000/2750
Choco (1x choco-poeder) o

Stoom Powersteam o

Andere opties Koppenwarmer o
Bypass o
Droesbak [koffiekoek] 60–70
Under Counter-droesdoorgang o
Hoge poten (40 mm) o
M2M Coffee Link o

Kleuren Zwart s
Speciale kleur o

Afmetingen Breedte [mm] 330
Diepte [mm] 600
Hoogte [mm] (met slot) 738
Gewicht [kg] (netto) ca. 55

Energievoorziening 
en vermogen 1L, N, PE: 220–240 V~ 50/60 Hz

2000–2400 W, 10 A, 3 x 1 mm2

3000–3600 W, 16 A, 3 x 1,5 mm2

6000–7000 W, 30 A, 3 x 4 mm2

2L, PE: 200–220 V 2~ 50/60 Hz 4700–5800 W, 25 A, 3 x 4 mm2

3L, N, PE: 380–415 V 3N~ 50/60 Hz 5700–6400 W, 16 A, 5 x 1,5 mm3

3L, PE: 200 V 3~ 50/60 Hz 4700–5800 W, 20 A, 4 x 2,5 mm2

3L, PE: 220 V 3~ 50/60 Hz 5700–6100 W, 25 A, 4 x 2,5 mm2

Watervoorziening  
en waterafvoer

Vaste wateraansluiting s
Afvalwaterafvoer s

Binnenkort verwacht :
Andere optie-

pakketten!

Huidige beschikbare versies: zie  configuraties.




