



Z14 Nature 
Self Service  

Wyciskarka automatyczna Zummo Z14 Nature 
Self service jest najbardziej uniwersalnym 
modelem z palety Zummo. Wyposażona została 
w automatyczny podajnik owoców z koszem o 
dużej pojemności a dostępna jest w szerokim 
zakresie konfiguracji. Wyciska dokładnie 
wszystk ie cytrusy dz ięki un ika lnemu 
opatentowanemu systemowi pionowego cięcia 
wszystkich cytrusów EVS. Samoczyszczący filtr 
automatyczny, to zupełna nowość na rynku 
wyciskarek automatycznych Horeca - eliminuje 
konieczność interwencji personelu w celu jego  
czyszczenia gdyż czyści się sam przy pomocy 
e lastyczne j taśmy napędzanej wa łem 
napędowym a przede wszystkim ogranicza  w 
100% gromadzenie się owadów . Model Z14 
Self service dedykowany jest dla: restauracji, 
stacji benzynowych, marketów, piekarni, hoteli. 
Odmiany cytrusów w rozmiarze  
45mm - 90mm: 

Możliwość wyciskania cytrusów o różnych 
rozmiarach ( jedyna opatentowana opcja na 
rynku ) 
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Obudowa wyciskarki – stal nierdzewna A1 

Wewnątrz urządzenia znajdują się wysokowydajne 
stalowe ślizgi zapewniające wyciśnięcie kilkuset 
tysięcy cytrusów. 

Wyświet lacz LED z programatorem oraz 
wskaźnikiem prawidłowego ułożenia elementów 

Automatyczny podajnik owoców o pojemności 9 kg 
lub opcjonalnie 16 kg 

Stalowe szafki służące jako blat oraz duży kosz na 
skórki z cytrusów / różne rozmiary 

System pionowego cięcia cytrusów EVS. Najbardziej 
higieniczny i wydajny system wyciskania na    
rynku.dyna taka opcja na rynku. 

Filtr automatyczny samoczyszczący – wpływa na 
doskonały smak oraz niepowtarzalną wysoką jakość 
soku |Zapytaj o  Raport AINA.  

Wykres wskazujący poziom zanieczyszczenia soku w 
porównaniu do standardowego systemu rotacyjnego, 
stosowanego w większości wyciskarek na rynku 

Filtr automatyczny samoczyszczący

 

System wyciskania EVS

NAPIĘCIE: 230 V - 50 Hz. 220V - 60Hz. 110 V - 60 Hz. 

SILNIK: Jednofazowy CV 0,33 

ZUŻYCIE / ENERGIA: 275 W 

AUTOMATYCZNY SYSTEM WYCISKANIA EVS (PATENT ZIUMMO - PIONOWE CIĘCIE): TAK 

WAGA: 52.5 kg 

OWOCÓW NA MINUTĘ: 16 szt. 

POJEMNOŚĆ KOSZY NA SKÓRKI: 18 l. (2 × 9 l) 

ŚREDNICA WYCISKANYCH OWOCÓW 55 - 90 mm. OPCJONALNY ZESTAW : 45-60 mm. 

WYMIARY 822 (wysokość ) x 478 mm (szerokość) x 488 mm (głębokość) 

OCHRONA Intuicyjne czujniki bezpieczeństwa ze wskaźnikiem źle ułożonych elementów  

PROGRAMATOR Z WYŚWIETLACZEM LED (MENU POLSKIE) Tak 

FILTR Automatyczny filtr samoczyszczący: TAK / Patent Zummo NATURE EVS 

WAGA: 60 kg 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZUMMO Z14 NATURE Self service  INOX: 

WYŁĄCZNY SERWIS I DYSTRYBUCJA  

W POLSCE  

ZUMMO Polska  
UL. MODRZEJOWSKA 12/9  

41-200 SOSNOWIEC 
NIP: 625-231-82-42 
www.zummopolska.pl 

tcwikiel@zummopolska.pl 
office@autosok.pl 
serwis@autosok.pl 
+48 601 348 551 
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