
#Z1 NATURE
WYCISKARKA
DO CYTRUSÓW
Restauracje, bary, kawiarnie, hotele, stacje benzynowe -  wyci-
skarki Zummo zostały zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu 
potrzeb każdego punktu gastronomicznego. Bogaty asorty-
ment Zummo obejmuje modele serii Nature od kompaktowych 
np. na bar, do kompletnych stanowisk samoobsługowych.

Z1 Nature
Profesjonalna wyciskarka do soków z cytrusów dla owoców
o średnicy: 55-75 mm (opcja 65-90 mm).
Wyciskarka Z1 Nature to najbardziej kompaktowy model 
w ofercie Zummo. Polecana jest do miejsc o ograniczonej 
przestrzeni - idealna dla małej gastronomii.
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Opatentowany przez Zummo unikalny system pionowego wyci-
skania owoców. Urządzenie tnie owoce prostopadle na całym 
etapie procesu, wyciskając je w pozycji pionowej. Dzięki dostoso-
waniu siły docisku górnych łapek, system zapobiega kontaktowi 
oraz naruszeniu gorzkiej skórki cytrusa. W efekcie wyciśnięty sok 
ma wyjątkowy smak oraz czystość i klarowny wygląd, pozba-
wiony zanieczyszczeń oraz posmaku goryczy.

SYSTEM WYCISKANIA EVS® ADVANCED

DANE TECHNICZNE KOLORYSTYKA POJEMNIKÓW

Owoce na minutę:
Masa:
Zbiornik na odpady:
Zestawy do wyciskania:
Wymiary:
Zabezpieczenie:
Kosz na owoce:Kosz na owoce:
Pojemność rękawa:
Programy:
Sensor owoców:
Zasilanie | Moc:

6,5
29,5 kg
9 l
M (55-75 mm) | opcja: L ( 65-90 mm )
678 (wys.) x 340 (szer.) x 387 (gł.) mm
Czujnik blokady
2,5 kg (opcja)2,5 kg (opcja)
1kg
Tak
Tak
230 V | 165 W

Urządzenia Zummo wyposażone są w dodatkowe zestawy do 
wyciskania soku o różnych rozmiarach. Charakterystyczna kolo-
rystyka każdej serii ułatwia dopasowanie odpowiedniej wielkość 
zestawu do średnicy owoców. 
Średni (M - 55-75 mm) – kolor pomarańczowy
Duży (L - 65-90 mm) – kolor bordowy (opcja)

ZESTAWY DO WYCISKANIA SOKU

Z1 zawiera kosz ze stali nierdzewnej jako opcjonalne akceso-
rium, które jest łatwe do instalacji i umożliwia przechowywanie 
2,5 kg owoców. 

KOSZ NA OWOCE OPCJA
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Wyciskarka uruchamia się automatycznie, gdy czujnik kontak-
towy (Contact Sensor), znajdujący się w wyposażeniu standar-
dowym, wykryje owoce na podajniku. Zatrzymuje się również 
automatycznie, gdy na podajniku nie ma owoców, po czym 
urządzenie przechodzi w tryb czuwania.

CZUJNIK OBECNOŚCI OWOCÓW 

BEZ BPAŁATWE 
CZYSZCZENIE

WYDAJNY PIONOWY 
SYSTEM WYCISKANIA


