
SALVADOR 
TOUCH

AEQUATOR SALVADOR TOUCH
DE SMAAK IS PERFECT 

D E  C O M P L E T E  O P LO S S I N G  VOOR EEN UNIEKE KOFFIEBELEVING   



PUUR GENIETEN VAN 
KOFFIE OF ESPRESSO

Met de Aequator Salvador Touch kan iedereen  

genieten van zijn of haar koffiespecialiteit: 

koffie, espresso, cappuccino, latte macchiato, 

alles is mogelijk. Een dubbele cappuccino of  

een andere melkspecialiteit kan natuurlijk ook. 

Snel en eenvoudig, door één druk op het scherm.   

Wat je ook kiest, elke koffiespecialiteit uit de 

Aequator Salvador Touch smaakt perfect. 

De Salvador Touch is dé volautomatische zelf-

service machine voor in de horeca of op kantoor. 

Het moderne design van deze koffiemachine  

past optimaal in de sfeer van uw locatie.  

Dankzij de tijdbesparende kannenfunctie is de 

Aequator Salvador Touch uiterst geschikt voor 

conferenties en/of vergaderingen. 
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Volautomatische koffiemachine voor  

180 tot 240 consumpties per uur

Automatische molenregeling, dus  

constante koffiekwaliteit per kop!

Gebruiksvriendelijke interface  

en touch-display

De koffiemachine werkt snel  

en maakt weinig geluid

2 kopjes koffie tegelijk zetten,  

met sterkteregeling

Professionele molen voor de beste  

koffiekwaliteit



- Krachtige, compacte volautomaat voor  
 horeca en kantoor 
- Dubbele uitgifte voor hogere capaciteit 
- 

Gescheiden uitgiftepijp voor heet water 
- Tijdbesparende kannenfunctie  
 voor vergaderingen of conferenties 
- In hoogte verstelbare dubbele koffie uitgifte 
- Hot Start System 
 Eerste kop koffie altijd op temperatuur.  
- Hygo-milk dry system 
 Hoge capaciteit en hygiëne door gebruik van  
 droge melk. Voldoet aan de HACCP richtlijnen. 
- Quali Control System  
 Constante zetsnelheid dankzij automatische  
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EnergielabelRecyclelabel

Opties    Koppenwarmer, onderkast, doorvoerset,   
 grotere bonencontainer, gepersonaliseerde  
 zijpanelen 
 
Elektriciteit    Machine 230 V / 50 Hz / 13 A / 3 kW 
 
Water Aansluiting 3/4”, lekbak voor afvalwater 
 
Materiaal    Deur - hoogglans zwart  
 met hoogwaardige glasplaat 
 Zijpanelen - roestvrijstaal 
 Behuizing - stevig chroomstaal 
 
Afmetingen Machine  
 B 320 x H 810 x D 550 mm / ± 50 kg 
 
Gebruiks- Reinigen zetgroep d.m.v. reinigings- 
vriendelijk programma. Geen zetgroeponderdelen  
 uit de machine. Eenvoudig en snel. 
 
Branding Eigen uitstraling d.m.v. backlit folie  
 ± B 150 x H 90 mm, inclusief ledverlichting 
 
Duurzaamheid 95% van de onderdelen zijn recyclebaar 
 
Energielabel A - volgens EVA EMP 3.1B

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   1 soort koffieboon, topping, chocolade;  
 optie 2 soorten koffiebonen d.m.v. 2e molen 
 
Swiss Gemaakt in Zwitserland conform hoge   
made Zwitserse kwaliteitstandaard en precisie 
 
Uitvoering  180 tot 240 koppen koffie per uur  
 en ± 28 liter heet water 
 
Capaciteit Grote bonencontainer voor ± 240 koppen   
 koffie 
 
Uitloop  Verstelbare dubbele uitloop tot 16 cm  
 
Bediening    7” full colour touchscreen 
 
Ledverlichting Diverse kleuren instelbaar
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ALLEEN HET BESTE 
IS GOED GENOEG

Coffee First is exclusief importeur in de Benelux  
voor de Zwitserse koffiemachinefabrikant Aequator.  
De volautomatische machines zijn vervaardigd uit 
A-kwaliteit onderdelen en hebben een mooi design.  
De machines zijn eenvoudig in gebruik en leveren  
koffiespecialiteiten van constante en hoge kwaliteit. 
  
De koffiemachines van Aequator zijn betrouwbaar  
en gaan lang mee, maar het kan natuurlijk gebeuren  
dat een machine niet optimaal werkt.  
Daarom ondersteunt Coffee First met excellente  
service en onderhoud. Onze mensen hebben veel  
product- en technische kennis. Ze zijn goed bereik- 
baar en reageren snel. 

We trainen uw medewerkers en daarnaast trainen  
en ontwikkelen we ook onszelf. Zo begrijpen we het  
vak en de sector nog beter. We zijn allemaal SCA- 
gecertificeerde barista’s. Uiteindelijk draait het bij  
ons om de kwaliteit die uit de machine komt.  
Deze ‘in-cup quality’ bepaalt de klanttevredenheid.

WIJ IMPORTEREN PURE ZWITSERSE PASSIE!

Koffie op de werkplek is onmisbaar.  

Koffie brengt sfeer, gezelligheid en smeert  

de samenwerking. Mits de koffie écht goed  

smaakt. Alleen het beste is goed genoeg,  

vinden wij bij Coffee First. Daarom leveren we 

betrouwbare koffiemachines uit Zwitserland  

én bieden we optimale support aan dealers, 

operators en koffiebranderijen.  

Onze machines vallen in de smaak bij zowel 

grote bedrijven als kleine kantoren. 

EEN TRADITIONEEL ZWITSERS BEDRIJF

Aequator AG ontwikkelt en produceert in Arbon 

aan de Bodensee al sinds 1933 hoogwaardige en 

betrouwbare koffie- en warme drankenmachines.  

Al drie generaties staat het bedrijf voor innovatie, 

traditie en Zwitserse kwaliteit.  

Aequator biedt werk aan meer dan 80 mensen op drie  
locaties en exporteert naar meer dan 20 landen over de  
hele wereld. Met meerdere dochterondernemingen 
ondersteunt Aequator haar klanten.

Alle Aequator koffie- en warme drankenmachines worden 
ontwikkeld, ontworpen, getest en geproduceerd in een  
modern en volledig klimaatvriendelijk pand. 
Het gebouw heeft een prestigieuze Zwitserse energieprijs 
gewonnen.

C O F F E E  F I R S T  B V  VELP A E Q U ATO R  AG  A R B O N


