
#Z40 NATURE
WYCISKARKA
DO CYTRUSÓW
ADAPT

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.

Z40 Nature Adapt
Model Z40 Nature to idealna wyciskarka do soków dla miejsc, 
które potrzebują urządzenia o dużej wydajności. Z40 Nature 
w ciągu minuty potra wycisnąć sok z 40 szt. owoców, 
co pozwala na zaspokojenie potrzeb klientów w godzinach 
wzmożonego ruchu w lokalu. 
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Opatentowany przez Zummo unikalny system pionowego wycis-
kania 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, 
pozbawiony zanieczyszczeń oraz posmaku goryczy.

SYSTEM WYCISKANIA EVS® ADVANCED

DANE TECHNICZNE KRAN
Owoce na minutę:
Masa:
Zbiornik na odpady:
Zestawy do wyciskania:

Wymiary:
Zabezpieczenie:
Kosz na owoce:Kosz na owoce:
Pojemność rękawa:
Programy:
Sensor owoców:
Filtr:
Samoobsługa:
Zasilanie | Moc:

40
81,5 kg
30 l (2 x 15 l)
M (53-76 mm) | opcja S (40-60 mm), 
L (64-88 mm), XL (77-100 mm) 
980 (wys.) x 595 (szer.) x 550 (gł.) mm
Czujnik blokadyCzujnik blokady
20 kg
Brak
Tak
Brak
Automatyczny
Opcja
230 V | 360 W230 V | 360 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. 
Mały (S - 40-60 mm) – kolor szary (opcja)
Średni (M - 53-76 mm) – kolor pomarańczowy
Duży (L 64-88 mm) – kolor bordowy (opcja)
Bardzo duży (XL - 77-100 mm) – kolor różowy (opcja)

ZESTAWY DO WYCISKANIA SOKU

Kosz z opuszczanymi drzwiczkami, które ułatwiają ładowanie 
owoców. Dzięki podwójnej pozycji drzwi można umieścić je 
z przodu lub z tyłu urządzenia, w zależności od konkretnych 
potrzeb każdego lokalu.

Dwupozycyjny kran w kształcie dźwigni został zaprojektowany w celu zoptymal-
izowania pracy wyciskarki. Takie rozwiązanie pozwala w łatwy sposób przełączyć 
urządzenie z trybu pracy ciągłej na samoobsługową. Wyjątkowa konstrukcja kranu 
odprowadza cały sok, zapobiegając jego gromadzeniu się w podstawie, a tym 
samym maksymalizując higienę i czystość gotowego napoju.

POJEMNIK NA OWOCE
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Automatyczny ltr, który samoczynnie się czyści i zapobiega 
przedostawaniu się pestek i miazgi z owoców do wyciskanego 
soku. Jego działanie opiera się na specjalnej konstrukcji pasa, 
który zaczyna się poruszać, gdy rozpoczyna się ekstrakcja soku, 
zmiatając pozostałości z owoców w ltrze: większa wydajność 
ekstrakcji soku i większa autonomia działania.

FILTR AUTOMATYCZNY

BEZ BPA

ŁATWE 
CZYSZCZENIE

FILTR 
AUTOMATYCZNY

WYDAJNY PIONOWY 
SYSTEM WYCISKANIA


