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„Idealny automat do butelkowania świeżego soku” 
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Nowy w ofercie automat, który poza wyciskaniem świeżego soku ma 

również możliwość  butelkowania. Dzięki regulowanej półce można 

używać w nim butelek o różnych kształtach i pojemnościach. 

Bezwzględną higienę soku zapewnia okno izolowane, które chroni 

przedział butelek oraz kran dozujący od zewnętrznych czynników i 

zanieczyszczeń. 

Opcjonalnie można dołączyć stojak na butelki z butelkami o 

pojemności 0,5l lub 1l. 

Automat Fill-Up idealnie nadaje się do supermarketów, centrów 

handlowych, hoteli, szkół i innych miejsc publicznych. Świetnie 

wpisuje się bowiem w trend zdrowego życia i zdrowego odżywiania. 

Sok na wynos w wygodnej butelce. 

Świeży sok pomarańczowy w butelkach o pojemności 0.5 litra, idealny 

do zabrania ze sobą w plecak, torebkę czy po prostu do ręki, a butelka 

1l pozwoli na wygodne przechowanie soku w lodówce. 

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 7-calowy wyświetlacz LCD z czujnikiem zbliżeniowym i funkcjami audio/video w celu 

zindywidualizowania komunikacji z użytkownikami. 

Okno izolacyjne. 

Do odizolowania butelki i kranu dozującego od wszystkich czynników zewnętrznych. 

Właściwości techniczne: 

Pojemnik na pomarańcze: 50 kg 

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

Waga: 330 kg 

Moc: 230 – 115 V / 50 – 60 Hz 

Zużycie energii: 250 W w trybie uśpienia / 800 W maksymalnie 

Temperatura: możliwość regulacji od 5OC w górę 

System płatności (opcjonalne): monety, banknoty, płatności bezgotówkowe 

System samoczyszczący: TAK 

Inne: dostosowanie graficzne, kółka do łatwego pozycjonowania 
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