OR M5
wyciska
pomarańcze o
średnicy ok. 86 mm
suited to process
oranges up to

unikalna konstrukcja ze
stali nierdzewnej z
szerokim oświetlonym
okienkiem

86 mm in diameter

unique stainless steel
state-of-the-art juicer
with wide lighted
window

obudowa wykonana
z wysokiej jakości
stali nierdzewnej
odpornej na korozję

z opcją automatycznego
czyszczenia

high-quality stainless
steel, resistant to citric
acid corrosion

automatic cleaning
options

„Najmocniejsza i najbardziej wydajna sokowirówka na rynku”
www.florencja-group.com

Model OR M5 to najmocniejsza i najbardziej efektywna wyciskarka do soków na rynku.
Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 316, odpornej na działanie kwasów
owocowych. Znana jest z wytrzymałości i nadaje się do intensywnego użytkowania.
Dzięki wewnętrznemu oświetleniu i okienku do obserwowania wyciskania soku jest to
świetne rozwiązanie dla różnych potrzeb sektora Horeca.
Wersja z automatycznym podajnikiem pomarańczy (15 kg) zapewnia dostarczanie soku
w cyklu ciągłym. Inne praktyczne rozwiązania to stelaż na butelki, bezpośredni wyrzut
skórek do niezależnego pojemnika, wózek ze stali nierdzewnej ułatwiający transport
maszyny. Ponadto stal nierdzewna idealnie łączy się z krystaliczną bielą automatu i
świetnie prezentuje się np. podczas konferencji.
Mocny i funkcjonalny. Wydajność do 70-90 litrów czystego soku pomarańczowego na
godzinę, dostarczanego w cyklu ciągłym. Wewnętrzne płukanie systemu za pomocą
pistoletu ciśnieniowego. Komfort, wytrzymałość i wszechstronność w obsłudze
Kupujących.
Włoski styl, międzynarodowa gwarancja. Proces wyciskania soku widoczny przez
podświetlane okienko. Eleganckie wykończenie każdego szczegółu.
Jakość materiałów. Stal nierdzewna odporna na plamy i kwasy owocowe. Oranfresh
wykorzystuje tylko najnowocześniejsze surowce.
Higiena. Zamknięta obudowa zapewnia przygotowanie soku bez rozbryzgów, a resztki
owoców nie gromadzą się i nie odkładają. Dzięki temu w higieniczny sposób można
przygotować sok w kilka chwil.
Czyszczenie. Pojemnik można usunąć za pomocą elementów ściskających, co
przyspiesza i ułatwia mycie.

OR M5 is the strongest and most efficient juicer on the world market. It is made in AISI 316
high-quality stainless steel, which is resistant to citric acid corrosion. With backlit and
windows to watch the squeezing process, it is the Oranfresh® solution to the many needs of
the Horeca sector.

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

23
Rozmiar pomarańczy/Orange Size:

średnica 60 – 86 mm
Wydajność/Squeezing System Power:

70 – 90 l/h

Strong and practical. Developed to be a heavy-duty model, this citrus juicer offers ease
and versatility to dealers.

Wymiary/Dimensions:

41 x 75 x 59 cm

Italian style, international guarantee. Made in Italy strength and style. A design that
suits any corner.

Waga/Weight:

45 kg
Moc/Power:

240 – 110 V / 50 – 60 Hz
Zużycie energii/Power Consumption:

200W

Dodatkowe opcje:
Additional options:

OR M5 is a heavy-duty model suited for long lasting intensive use. The machine can be also
equipped with a powered basket, holding up to 15 kg (33 lb) of oranges, with automatic
orange feeding into the juicer, for continuous production of fresh juice.
OR M5 is available with several other optional features such as motorized hopper and waste
peel discharge. The OR M5 cart-mounted versions are the HR Supermarket and the HR
Refrigerated.

Material quality. Oranfresh® uses only state-of-the-art raw materials such as stainless
steel, resistant to citric acid corrosion, with an efficient antibacterial property.
Cleaning. The squeezing system can be rinsed using a highpressure water gun. The
squeezing components are easy to remove, for the cleaning under running tap water or
place in the dishwasher.

- ruchomy kosz na pomarańcze o wadze 15kg / motorized basket for 15kg of oranges;
- Wózek ze stali nierdzewnej z dużym koszem do zbierania odpadów / Stainless steel cart containing
a large waste collection cabinet;
- Kolory: czarny, biały / Colours: black, white.
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