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Let's make it easy to enjoy

Model:  FE41
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INTRODUCTIE FE41 

- Dagelijkse capaciteit 200 cups.

De FE41 combineert een elegant uiterlijk met gebruiksvriendelijke 
bediening en indrukwekkende prestaties met uitgebreide configuratie-
en aanpassingsmogelijkheden. Deze machine voldoet aan de dagelijkse 
vraag in winkels, bakkerijen, cafés, restaurants, hotels, kantoren, etc.

Direct 32 soorten dranken dankzij een efficiënt zetsysteem met 
koffiebonen, verse melk en instantpoeder.
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Melk: 
temperatuur 70 °C
gladschuim = goede smaak

 

 

Zetgroep:

 

levensduur 300K kopjes
metaal
max. 21g gemalen koffie per kopje 
met hoge en lage extractie.

Maalschijven:
Keramische platte maalschijven 
levensduur 500kg
snel gekoeld

Melksysteem:
Zelfreinigend dankzij automatisch 
spoelprogramma zonder de
melkslang aan te raken

Touchscreen: 
10,1 inch voor gemakkelijke 
drankselectie.

 

 

 

Screensaver-afbeelding en zakelijk 
nieuws mogelijk via USB

Extra's:
Installatie en bediening op afstand,
mobiel betalen, data-analyse 
(telemetriegegevens)

Heetwateruitloop:
aparte uitloop

Consumptie: 
ongeveer 200 kopjes per dag



Hoog:
620mm

Diep:
545mm

Breed:
340mm

Gewicht: 26.5kg



  

 Hoogte verstelbare 
uitloop: 80-180 mm

70 units (10g/p.unit)

 

 

C APAC ITEIT

 

100 Kopjes

80 kopjes

80 kopjes  

 

  

  

 

   
  

Koffiebonen: 1.5kg Espresso (M:50ml)

Americano (M:210ml)

Advies dagelijks gebruik                            200 kopjes

Model: FE 41

Model: FE 41

Aansluitset water

Koffie machine                220-240V 50/60Hz 2.7-3.1kW

G3/4” gaat over in G3/8” length 1.5M

Aansluiting vast water waterdruk: Max. 6 Bar

Per uur :

TEC HNISCHE DATA

Cappuccino (M:200ml)

Heet water per uur 

Water tank inhoud

30L

4L

 Lekbak capaciteit:
1.5 Ltr

Melkpoeder: 1.2kg /
Chocoladepoeder: 2kg

Afvalcontainer:



Touch screen

   

Bonen  hopperInstant  hopper

Water tank  deur

Dri p  tray

Bodem

H eet w ater uitloop

Drank  uitloop 

afvalcontai ner

Kop tray

Stroomdraad Wateraansluiting

Afvoer

Aan/uit 
knop

ACHTERKANT

VOORKANT

Instant hopper deksel Bonen hopper deksel



 
WATER
aansluitingsmogelijkheden

watertank, leidingwater, gezuiverd water.
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Nr. （●standard ○optional）
CON FIGURATIE FE41: 

1 4L watertank

2       Vastwateraansluiting

3 IOT

4 Dubbele boiler

5       Dubbele pump

6       Koffiemolen met keramische maalschijven

7       Instant poeder systeem

8       Gescheiden heet water uitgifte

9       Scherm type

10 Scherm grootte

11      USB

12 One touch systeem

13 Drank DIY

14      Producten

15      Interface

16      Metalen zetgroep  9 tot 21 gram

17 Zetgroep snel vrijgeven
18 Melk systeem gewoon schoonmaken

19 Melk systeem automatische schoonmaken

20      Kleur

Touch screen

  10.1‘’
  

●



8L Milk Cooler

   M ELKKOELER OPTIES

 Koeler met koppenwarmer10 ltr comp. koeler  10 ltr electro koeler
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 IOT OPTIES

Dagelijkse / wekelijkse /
maandelijkse analyse

Realtime bestelinformatie

Top 10 lijst met dranken 
en uitrusting

Instelling en bediening 
van dranken op afstand

Mobiele betaling

Onderhoud herinnering 
en storing waarschuwing

Vergrendeling machine
op afstand
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Koffiemachine reinigt automatisch 
door één aanraking.

 

 

 

REINIGING

 
 

 

 
 

• Zetgroep reinigen
• Melk reinigen 
(automatische zelfreiniging,
melkslang hoeft niet te worden
aangeraakt)

• Instant unit reinigen
• Onderhoud met één knop



Selfservice 

Constante hoge 
kwaliteit , zelfs bij 
piekbelasting

Hotel buffet

Eenvoudig te 
bedienen en te 
onderhouden, 
service ter plaatse

Restaurant

Vers gezette koffie in 
een hand omdraai

Op kantoor

Haal het drankje 
gewoon met één 
druk op de knop



w :  www.facilenjoy.nl
e  : info@facilenjoy.nl


