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FACIL FE-41

Complete volautomatische machine voor het MKB      

De FE-41 combineert een hedendaags uiterlijk met 
gebruiksvriendelijke, intuitieve  bediening en 
indrukwekkende prestaties met uitgebreide configuratie- en 
aanpassingsmogelijkheden. 

32 verschillende dranken dankzij een efficiënt zetsysteem 
met koffiebonen, verse melk en instantpoeder voor 
bijvoorbeeld warme chocolademelk.
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Melk:  
Temperatuur ca. 70 °C 
fijnschuim = prettige textuur 

Metalen zetgroep: 
Levensduur 300.000 kopjes Tot 
wel 21 gram 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

10,1" touchscreen: 
Eenvoudig in gebruik 
door overzichtelijke user-
interface. Screensaver-
afbeeldingen en zakelijk  
nieuws mogelijk via USB

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

Heetwateruitloop: 
Separate 
heetwateruitloop voor 
theeliefhebbers

Capaciteit:  
Praktische capaciteit tot 
ca. 200 kopjes per dag



CAPACITEIT
Advies dagel i jks  gebruik

Espresso 50 ml  
Americano 210 ml  
Cappuccino 200 ml  
Heet water

200  kopjes
Per uur:

100 kopjes
80 kopjes
80 kopjes

30 L

Spanning
Vermogen 
Aansluits lang 
Waterdruk
Netto gewicht

Inhoud waterreservoir
Inhoud bonenreservoir
Inhoud instantcanister

220-240V 50/60Hz  2,7
- 3,1 kW

G3/4” x  G3/8”  1,5 m 
Max.  6  Bar

26,5 kg

4 L
1,5 kg

1,2 -  2  kg

TECHNISCHE DATA

Hoogte:
620 mm

Diepte:
545 mm

Breedte:
340 mm



10,1" Touch screen

Molen met keramische 
maalschijven

4 L waterreservoir

Lekbak

Stelpoten

Heetwater 

Drank uit loop 

Residureservoir

Lekrooster

Voeding Wateraansluit ing

Afvoer
Hoofdschakelaar

        1 -  2 kg instant container 1,5 kg bonencontainer Venti latoren
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CONFIGURATIE FE-41:

4L watertank
Vastwateraansluiting
IOT
Dubbele boiler

     Dubbele pomp
 Koffiemolen met keramische maalschijven

      Instant poeder systeem
 Gescheiden heet water uitgifte
 Scherm type
Scherm grootte
USB
One touch systeem
Drank DIY
Producten
Interface
Metalen zetgroep  9 tot 21 gram
Zetgroep snel vrijgeven
Melk systeem gewoon schoonmaken
Melk systeem automatische schoonmaken
Kleur

Touch screen
10,1‘’
●



8L Milk Cooler

MELKKOELER OPTIES

Koeler met koppenwarmer10 ltr comp. koeler  10 ltr electro koeler



IOT OPTIES

o Dagelijkse / wekelijkse /
maandelijkse analyse

o Realtime bestelinformatie

o Top 10 lijst met dranken en
uitrusting

o Instelling en bediening van
dranken op afstand

o Mobiele betaling

o Onderhoud herinnering en
storing waarschuwing

o Vergrendeling machine op
afstand



Dagelijks onderhoud

Vereenvoudigd onderhoud

• Zetgroep reinigen
• Instant unit reinigen
• Onderhoud met één knop
• Melksystyeem reinigen

Faci l  adviseert  het   gebruik
• van Solute re in ig ingsmiddelen



Service stations

- Eenvoudige bediening
- Betaalsysteem
- Verse melk of poeder

Buffet

- Intuïtieve bediening
- Groot touchscreen
- Compacte behuizing

Restaurant

- Piekbestendig
- Uitgebreid keuzemenu
- Snel

Kantoor

- Wateraansluiting
- Restwaterafvoer
- Residudoorvoer

De Facil FE-31 is breed inzetbaar. Van kantoor tot ontbijtbuffet; op 
iedere locatie vindt de Facil FE-31 een plekje. Deze machine is zo 
flexibel dat hij ook op beurzen en events ingezet kan worden 
zonder dat er een vaste wateraansluiting nodig is. 
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The Coffee Factory is een goede bekende in koffieland. Sinds 2002 plaatsen en onderhouden wij 
een zeer uitgebreid machinepark en voorzien we onze klanten dagelijks van onze heerlijke & 
eerlijke, wekelijks vers gebrande, koffiebonen. 




