
 

Kosz na butelki 
(opcjonalnie) 

bottle rack 
(optional) 

15 kg zasobnik na zapas 

owoców zapewniający 

ciągłą pracę urządzenia. 

15 kg powered 
hopper for 

continuous operation 

Bardzo duży i wydajny 
pojemnik na skórki 

z pomarańczy 
pozwalający na pełną 
autonomię urządzenia  

 

extra-large spent 
peels container for 
higher autonomy 

 

Kranik ze stali nierdzewnej 
ułatwiający napełnianie. 

 

stainless steel faucet for 
easy filling 

Regulowana taca do 
stawiania kubka, 
butelki i dzbanku 

 

adjustable tray to 
accomodate cups, 
bottles and jugs 

 

Idealne rozwiązanie dla supermarketów. 

www.florencja-group.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości techniczne. / Technical 
Features. 

Pomarańcze na minutę 
Orange per Minute 
23 
 
Rozmiar pomarańczy 
Orange Size 
60 - 86 mm  
 
Wymiary 
Dimensions 
58x185x70cm - 23x73x27,5” 
 
Waga 
Weight 
120 kg - 265 lb 
 
Moc 
Voltage 
110V - 240V / 50Hz - 60Hz 
 
Pobór energii 
Power Consumption 
200W 
 
Opcjonalnie  
Optional 
- kosz na butelki 
- wykończenie  
   drewnem 
- 10 l mini lodówka 

- Bottle rack 
- Wood finishing 
- 10 lt mini fridge 

HR Supermarket to rozbudowana wersja wyciskarki OR M5, wyposażona w wózek na 
kółkach ze stali nierdzewnej, wzmocniony zasobnik na pomarańcze nawet do 15kg, 
który umożliwia ciągłość pracy urządzenia.  
 
Kran ze stali nierdzewnej i regulowana taca umożliwia napełnianie kubków, butelek 
i dzbanków co sprawia, że ta wyciskarka do cytrusów jest idealna zarówno do 

supermarketów jak również mniejszych sklepów z żywnością. Stojak na butelki, 
przymocowany do półki wózka, jest bardzo przydatną opcją. Szeroka przestrzeń 
na odpady zapewnia dużą autonomię. HR Supermarket można również łatwo 
ustawić dzięki blokującym kółkom jezdnym, które ułatwiają przestawianie 
maszyny.  
 
Maszyna idealnie nadaje się do supermarketów, „warzywniaków” , mniejszych 
sklepów spożywczych ale również do hotelowych restauracji i stref 
śniadaniowych, dla firm cateringowych, oraz sklepów ze zdrową żywnością. 
 
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. 
 
Higiena. Kiedy taca magnetyczna  zostanie naciśnięta, proces wyciskania soku rozpoczyna 
się automatycznie napełniając naczynie pysznym świeżo wyciśniętym sokiem 
pomarańczowym bez rozprysków soku i nieprzyjemnych osadów. 
 
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. 
 
The HR Supermarket is the evolution of the citrus juicer OR M5, equipped with a stainless 
steel cart and a powered hopper holding up to 15 kg (33 lb) of oranges, that allows to 
produce juice in continuous cycle. 
 
The stainless steel tap and the adjustable tray, that allow to fill cups, bottles and jugs to 
take away, make this citrus juicer the ideal one for supermarkets and food stores. The 
bottle rack, fixed on the shelf of the cart, is a useful optional. The wide spent peels 
compartment assures a high autonomy. HR Supermarket is also easy to place, thanks to 
the blocking wheels that facilitate positioning.  
 
It is perfect for supermarkets, grocery stores and convenience stores, but also for hotel 
breakfast areas, catering, fruit and vegetable businesses, etc. 
 
Italian style, international guarantee. Stainless steel cart and hightech design, that suit 
to the area where the citrus juicer is placed. 
 
Material quality. Oranfresh® uses only state-of-the-art raw material such as stainless steel 
which is resistant to citric acid corrosion. 
 
Hygiene. Once the magnetic tap is pressed, the squeezing proces automatically starts to 
dispense delicious freshly squeezed orange juice without any juice splashes or unpleasant 
deposits. 
 
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. 

 

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 

 
 


