
 

 

OR 130 Orange Juice 
 panel kontrolny do 

monitorowania stanu 

 maszyny w czasie 7” interaktywny 

 rzeczywistym ekran dotykowy 
 remote control to display LCD 7” 

 monitor the real-time audio/video 
 status 

 

 duże okno do 
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 świeżo wyciśnięty 

 sok pomarańczowy 

 100% freshly automatyczny 

 squeezed orange system czyszczenia

 juice z odkażaniem 
  automatic 

  self-cleaning with 

  sanitization 

 

 

 

„Po prostu najlepszy automat do sprzedaży soku 

pomarańczowego na świecie” 
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OR 130 to najlepiej sprzedający się automat linii Oranfresh i wiodący automat w sektorze 

vendingowym, o dużej autonomii i wszechstronności. 
 

OR 130 to wizytówka technologii Oranfresh. Najwyższe standardy jakości: portal internetowy 

do zdalnego sterowania maszyną oraz telemetrii; automat do samoczyszczenia; wyświetlacz z 

czujnikiem zbliżeniowym i funkcjami audio/video; drzwi z automatycznym podajnikiem 

kubków; panel sterowania łatwo dostępny dla osób niepełnosprawnych i dzieci. 

Niezawodny, solidny i piękny dla oka: przyciągające wzrok kolory i grafika a także 

podświetlenie wnętrza podkreślają włoską elegancję i styl. 
 

Wydajność automatu. Hermetycznie izolowany od zewnątrz i całkowicie chłodzony, z 

możliwością magazynowania 50kg pomarańczy, co daje ok. 110 kubków pełnowartościowego 

soku, przy wydajności 3-4 pomarańczy dla każdego soku. 
 

Telemetria. Zaawansowany system telemetryczny specjalnie opracowany dla branży 

automatów Oranfresh: umożliwia zdalny monitoring, przez Internet, z pełną kontrolą 

parametrów maszyny w czasie rzeczywistym. 
 

Samoczyszczący. Automatyczny system czyszczenia wewnętrznego, z wysokociśnieniowymi 

strumieniami wody, w pełni programowalny w czasie i wg ilości przygotowywanych soków. 
 

Wyświetlacz audio/video. Na nowo zaprojektowany 10-calowy wyświetlacz LCD z czujnikiem 

zbliżeniowym i funkcjami audio/video w celu zindywidualizowania komunikacji z 

użytkownikami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości techniczne: 
Technical Features: 
 
Wydajność/Dispensing Capacity: 

100-130 szklanek 
 

Wymiary/Measures: 
96 (szer.) x 190 (wys.) x 88 (głęb.) cm 
 

Pojemnik na pomarańcze/Orange Storage: 
50 kg 
 

Waga/Weight: 
330 kg 
 

Moc/Voltage: 
100V – 240V / 50Hz – 60Hz 
 

Moc nominalna/Nominal power: 
250 W w trybie uśpienia / 800 W maksymalnie 
 

Temperatura/Temperature: 
możliwość regulacji od 5OC w górę/adjustable 
from 5OC upwards 
 

System płatności (opcjonalne): 
monety, banknoty, płatności bezgotówkowe 
coin-note acceptors in all currencies, cashless 
payment technologies, MDB-Executive protocols 
 

This is the best-seller of the Oranfresh® range of products, and the leader among citrus 
juicers in the Vending sector. OR 130 has a good capacity and is very versatile. OR 130 is the 
hallmark of our technology, and is fully equipped with a telemetry system for remote control 
of the machines, a self-cleaning system, 7” LCD display with audio/video functions. It is 
reliable, strong, smart and with a backlit window, highlighting our Italian style. OR 130 
represents the evolution of the first ever fresh orange juice vending machine in the world, 
invented by Oranfresh® in 1987. More than 30 years of experience packed in this machine! 
 

Large transparent window. Oranfresh vending machines are the only ones in the world 
equipped with a large double-glazed window, through which consumers can observe the 
whole squeezing process, from the orange to the glass. 
 

Dispensing capacity. Hermetically insulated and fully refrigerated, with storage for 50 
kg/121 lb of oranges for dispensing around 110 cups of freshly squeezed orange juice (3-4 
oranges per cup). 
 

Telemetry. The advanced telemetry system, specifically developed for the Vending sector 
of Oranfresh, allows to monitor via PC, tablet or smartphone, all machine parameters in real 
time, from sales to technical diagnostics, sending notifications via email or SMS. 
 

Self-cleaning. The machine includes an automatic internal self-cleaning system, using high-
pressure water jets. It can be pre-set through a built-in programmable timer. 
 

LCD audio/video display. Oranfresh® boasts a new 7’’ LCD display with an interactive 
proximity sensor and audio/video functions, allowing you to customize your business 
activity. 
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