
  

Kosz na butelki 
(opcjonalnie) 

bottle rack 
(optional) 

15 kg zasobnik na zapas 

owoców zapewniający 

ciągłą pracę urządzenia 

15 kg powered 
hopper for 

continuous operation 

4 litrowy zbiornik 

chłodzący z mieszadłem 

do utrzymania stale 

schłodzonego soku 

4 liters refrigerated 
tank with mixer to 

keep the juice 
always cold 

Bardzo duży i wydajny 
pojemnik na skórki 

z pomarańczy 
pozwalający na pełną 
autonomię urządzenia  

 

extra-large spent 
peels container for 
higher autonomy 

 

Maszyna samoobsługowa do schłodzonego świeżo 

wyciśniętego soku z pomarańczy typu „take away”. 

www.florencja-group.com 

HR Refrigerated 



                                                     

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten model jest maszyną chłodzącą, montowaną do wózka i ulepszoną wersją naszej wyciskarki 

do cytrusów OR M5, która jest wyposażona w zasobnik na pomarańcze o pojemności do 15 kg 

oraz bezpośredni wylot odpadów. HR Refrigerated może pochwalić się pojemnikiem 

chłodzącym mieszczącym do 4 litrów świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego, który jest 

stale mieszany przez mieszadło. Szeroki wózek ze stali nierdzewnej zawiera w sobie pojemnik 

na odpady, co gwarantuje dużą autonomię urządzenia. 

Dzięki blokowanym obrotowym kółkom ustawienie HR Refrigerated jest szybkie i łatwe, dzięki 

czemu maszyna idealnie nadaje się do obszarów samoobsługowych w takich miejscach jak: 

sklepy z owocami i warzywami, supermarkety, centra sportowe, szkoły i hotele. Jest to idealna 

maszyna do butelkowania i zbierania schłodzonego i zdrowego, świeżo wyciśniętego soku z 

pomarańczy. 

Pojemnik chłodzący. W maszynie zamontowany jest pojemnik chłodzący, którego celem jest 

gromadzenie oraz przechowywanie świeżego, schłodzonego soku pomarańczowego.  

Idealne rozwiązanie dla supermarketów. HR Refrigerated to absolutny „must have” do działu 

owoców i warzyw na szeroką skalę w kanałach sprzedaży detalicznej jakimi są supermarkety. 

Dzięki swojej mobilności maszyna może być ustawiona również w małych warzywniakach, 

stacjach benzynowych itp.  

Włoski styl, międzynarodowa gwarancja. Wózek ze stali nierdzewnej oraz zaawansowany 
technicznie design jest idealny do każdego miejsca użytkowania.  
 
Jakość materiału. Oranfresh® wykorzystuje w produkcji maszyn wyłącznie najnowocześniejsze 
materiały, takie jak stal nierdzewna, która jest odporna na korozję kwasem cytrusowym. 
 
Czyszczenie. Mechanizm wyciskania można wyczyścić zamontowanym specjalnym pistoletem 
z wodą pod wysokim ciśnieniem. Elementy wyciskające sok są łatwe do czyszczenia pod 
bieżącą wodą z kranu, można je także czyścić w zmywarce do naczyń. 
 
This model is the refrigerated and cart-mounted version of our citrus juicer OR M5, equipped 
with a motorized hopper holding up to 15 kg (33 lb) of oranges and a direct waste outlet. The 
HR Refrigerated boasts a refrigerated container holding up to 4 liters of freshly squeezed 
orange juice which is continuously stirred by a juice mixer. The wide stainless steel cart 
containing the waste peels guarantees a high autonomy. 
 
With its self-locking casters, the positioning of the HR Refrigerated is quick and easy, making 
this citrus juicer ideal for self-service areas, fruit and vegetable stores, supermarkets, sports 
centers, schools and hotels. It is perfect to bottle and take away an enjoyable, chilles and 
healthy, freshly squeezed orange juice. 
 
Refrigerated container. The refrigerated container preserves the fresh juice, avoiding wasting 
the Oranfresh® freshly squeezed orange juice health benefits and taste. 
 
The ideal solution for supermarkets. HR Refrigerated should be a must in the fruit and 
vegetable division of the large-scale retail channels’ supermarkets. As it can be easily moved, 
it can be placed even in small grocery stores, gas stations, etc. 
 
Italian style, international guarantee. Stainless steel cart and high-tech design are perfect for 
every place of use. 
 
Material quality. Oranfresh® uses only state-of-the-art raw material such as stainless steel 
which is resistant to citric acid corrosion. 
 
Cleaning. The squeezing system can be rinsed using a high-pressure water gun. The squeezing 
components are easy to remove, for the cleaning under running tap water or place in the 
dishwasher. 

 

Właściwości techniczne. / Technical 
Features. 

Pomarańcze na minutę 
Orange per Minute 
23 
 
Rozmiar pomarańczy 
Orange Size 
60 - 86 mm  
 
Wymiary 
Dimensions 
58x185x140 cm - 23x73x55” 
 
Waga 
Weight 
120 kg - 265 lb 
 
Pojemność pojemnika na sok 
Juice Container Capacity 
4 litry (wraz z mieszadłem) 
4 liters (with juice mixer) 
 
Moc 
Voltage 
110V - 240V / 50Hz - 60Hz 
 
Pobór energii 
Power Consumption 
400W 
 
Opcjonalnie  
Optional 
- kosz na butelki 
- wykończenie  
   drewnem 

- Bottle rack 
- Wood finishing 

 

 

Florencja Dystrybucja Sp. z o.o. 

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

Tel. (+48) 606 841 295, email: biuro.oranfresh@florencja-group.com 

 


