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Genius Oranfresh dla sektora Horeca właśnie ewoluował. Bestseller na liście Oranfresh. 

Bezkonkurencyjna na rynku wyciskarka do soków, która łączy w sobie elegancję, siłę, 

innowacyjność i wiele funkcjonalnych aspektów zaawansowanej technologii. 
 

Nowy model został wzbogacony o 5” ekran dotykowy, przycisk start/stop i cykl pracy ciągłej, 

który jest przydatny w kawiarniach i hotelach, Dzięki niemu można skrócić czas 

przygotowania i podania soku. Nową funkcją jest również ustalenie liczby użytych 

pomarańczy co pozwala monitorować zużycie owoców i ilość spożywanych soków. Szuflada 

na obierki została poprawiona i jest teraz szersza, z większą pojemnością i automatyczną 

sygnalizacją napełnienia. 
 

Orangenius dostępny jest również w wersji z wózkiem. Wyciskarka jest wówczas 

zamontowana na wierzchu wózka ze stali nierdzewnej, który ma dużą komorę zbierającą 

skórki po owocach. Opcjonalnie można również dodać kosz z podajnikiem pomarańczy (do 

10 kg owoców) oraz mini lodówkę. 
 

Kompaktowy i silny. Orangenius jest niewielkich rozmiarów, a mimo wszystko pracuje 

bardzo wydajnie, szybko i cicho. Przezroczysta pokrywa pozwala obserwować proces 

wyciskania soku. 
 

Dotykowy ekran. Nowy 3” ekran dotykowy, który pozwolił na wprowadzenie wielu nowych 

funkcji pozwalających na łatwiejsze sterowanie i monitorowanie pracy urządzenia. 
 

Jakość materiałów. Oranfresh wykorzystuje tylko najnowocześniejsze surowce takie jak stal 

nierdzewna oraz wytrzymałe surowce sztuczne. 
 

Higiena. Można mieć pyszny, świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy w kilka sekund bez 

jakiejkolwiek obsługi ręcznej, rozprysków soku lub nieprzyjemnych osadów. Wnętrze 

urządzenia jest odizolowane od środowiska zewnętrznego. 
 

Czyszczenie. Wyjmowany pojemnik ze zużytymi skórkami ułatwia i przyspiesza codzienne 

mycie urządzenia. Możliwość mycia również w zmywarce. 
 

Właściwości techniczne: 
Technical Features: 
 
Ilość pomarańczy na minutę/Orange Per Minute: 

23 
 

Rozmiar pomarańczy/Orange Size: 

60 – 82 mm (średnica/diameter) 
 

Szuflada na odpady/Waste Peels Drawer Capacity: 

50 (pomarańczy/oranges) 
 

Wymiary/Dimensions: 

28 x 76 x 61 cm 
 

Waga/Weight: 

32 kg 
 

Moc/Power: 

240 – 110 V / 50 – 60 Hz 
 

Zużycie energii/Power Consumption: 

200W 
 

Dodatkowe opcje/Additional Options: 
- dodatkowy kosz na owoce o pojemności 7kg lub 10kg / 
basket for 7 kg of oranges or basket for 10 kg of oranges 
- wózek ze stali nierdzewnej z dużym koszem na odpady 
/ stainless steel cart containing a large waste collection 
cabinet 
- Kolor: pomarańczowo-czarny, szaro-czarny / Colour: 
orange and black; grey and black 

The Oranfresh® genius for the Horeca sector is evolving. One of the best-seller of 
Oranfresh®, the automatic juicer with no rival on the market, combines elegance, 
strength, innovation and functional aspects with the high-tech of last generation. 
 

Genius evolution carries touchscreen technology, being equipped with a 
multipurpose 5” LCD display, and latest generation technical features like the 
start/stop button and the continuous cycle which is useful in coffee shops and hotels 
reducing preparation and serving time. Genius evolution makes it possible also to 
set the number of oranges to be squeezed, and to record the number of squeezed 
oranges helping to monitor consumption. 
 

The spent peels drawer is bigger now, with higher capacity and an automatic signal 
warning the drawer is full. 
 

It is also available in the version Orangenius with cart. The juicer is fitted on top of a 
stainless steel cart containing a large waste collection cabinet, direct waste outlet, 
powered basket for 10 kg (22 lb) of oranges, and optional mini fridge. 
 

Compact and strong. Genius evolution is a silent, quick, compact and robust 
automatic professional citrus juicer. The transparent cover let us watch the fruit 
being cut. 
 

Touchscreen technology. 5” LCD display and cutting-edge technical features, to 
easily set up many functions. 
 

Material quality. Oranfresh® uses only state-of-the-art raw materials such as 
stainless steel and high-strength plastic material.  
 

Hygiene. You can have delicious freshly squeezed orange juice in a few seconds 
without any manual handling, splashes of juice or unpleasant deposits. 
 

Cleaning. The fastest cleaning process of the market: remove the pot with the 
squeezing components inside and wash under running tap water or place in the 
dishwasher. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 Florencja Dystrybucja Sp. z o.o. 

 ul. Firlejowska 2 lok. 1, 20-306 Lublin 

 tel: 728 882 515, oranfresh@florencja-group.com 

 

 www.florencja-group.com 


