Z1
Minimum przestrzeni,
maksimum wydajności

Ref. Z1

System wyciskania unikalny na skalę świata. Owoc
przecinany jest na pół i wyciskany tak, aby sok nie miał
styczności ze skórką co wyłącza skażenie soku olejkiem
lub goryczą. Sok o 100% naturalnym smaku.

Programator cyfrowy i licznik najnowszej generacji
Dostarcza informacji o stanie pracy maszyny przez
cyfrowy panel wyświetlacza.
Duża pojemność filtra.

Automatyczna wyciskarka.
Kratka ociekowa i taca.
Wielkość owoców: Średnie i duże/ Ø 55-90 mm.
Duża pojemność / 9 l. kosz na skórki z zużytych owoców.
Średnie - 55-70 mm. Ø 63-75 mm. - zest. kielichów
Opcionalnie: Dużę - 65-80 mm.
Ø 75-90 mm. - zest. kielichów.
Szybkie i łatwe czyszczenie. Demontaż , czyszczenie
ponowny montaż zajmują jedynie 6/7 minut

Standby system (oszczędność energii).
Z1 Contact zaczyna pracę automatycznie jak tylko
owoce umieszczone zostaną w dozowniku.
Duże - 65-90 mm. - zestaw.

Obudowa wyciskarki wykonana ze stali nierdzewnej.
Sprawdz elementy wyposażenia w katalogu z akcesoriami.
Pojemność pojemnika 6/7 owoców.
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Z1
Rekomendowana do lokali o małej powierzchni
i konsumpcji do 60 soków dziennie
(średnia/mała konsumpcja).

Ref. Z1

Napięcie

230 V - 50 Hz., 220 V - 60 Hz., 110 V - 60 Hz., 240 V - 50 Hz., 120 V - 50 Hz.

Silnik

Jednofazowy 0.16 kW.

Zużycie energii

165 W. / 1,8 W. na czuwaniu

Automatyzacja

Z1 Contact

”STANDBY” System

Tak

Ciężar

29,5 Kg. (65lbs.)

Pojemność podajnika

1 kg. 6-7 sztuk owoców.

Wydajność owoców na minutę

6,5

Pojemność kosza

9 l. (2.4 gal.)

Średnica owocu
Średnica owocu w opcji z zestawem

Ø 63-75 mm. (2.48”-2.95”) Ø 55-70 mm. (2.16” - 2.75”)
Ø 75-90 mm. (2.95”-3.54”) Ø 65-80 mm. (2.56” - 3.15”)

Wymiary urządzenia

Wysokość x Szerokość x Głębokość 678 x 339 x 387 mm. (26.7 x 13.34 x 15.23”)

Zabezpieczenia

Silnik z zabezpieczeniem termicznym i wyświetlaczem. Czujniki wykrywają
nieprawidłowe połozenie przedniej pokrywy, tacy, górnej pokrywy i kosza, co
pokazuje na wyświetlaczu. Czujnik zatrzymania silnika co pokazuje się na
wyświetlaczu. Klucz odblokowujący.

Licznik wyciskanych owoców

Tak

Bezpiecznik

6,3 A / 6,3 Amps.

Wymiary opakowania urządzenia

530 x 430 x 730 mm. (20.9 x 16.9 x 28.7”)

Pojemność opakowania

0,17 m³ (6 ft³)

Rodzaj opakowania

Kartonowe pudło

Waga brutto

32,1 kg. (70.8 lbs.)
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