
SOKOWIRÓWKA SANTOS #50 
‘‘Santos Juicer’’

Przeznaczona do wyciskania maksymalnej 
ilości soków owocowych i warzywnych

Modele z międzynarodowymi patentami

www.santos.fr
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ABY UZYSKAĆ SOK WYSOKIEJ JAKOŚCI

SANTOS, ŚWIATOWY LIDER OD 25 LAT

Z sokowirówką #50 zrobisz każdy sok warzywny i owocowy, zachowując wszystkie witaminy. Łatwa w użyciu, cicha i wydajna, 
jest idealnym urządzeniem dla barów z sokami, hoteli, restauracji i sklepów ze zdrową żywnością.

MAMY SOKOWIRÓWKĘ, KTÓREJ POTRZEBUJESZ…
Santos ma 25 lat doświadczenia w projektowaniu sokowirówek dla gastronomii i tworzeniu unikalnych, opatentowanych 
systemów, co daje gwarancję niezrównanej niezawodności i wydajności.

Dokładność i jakość
Wszystkie sokowirówki 
Santos są zgodne 
z najbardziej wymagającymi 
międzynarodowymi 
regulacjami: GS, UL, NSF.

Wydajność
Do 100 litrów soku 

na godzinę

Bezpieczeństwo: system 
otwierania/zamykania.  

Odcięcie dopływu prądu 
i zatrzymanie silnika przy otwarciu 

uchwytu.

Kosz filtrujący: bardzo drobne sito 
(oczka 0,5 mm) 

zapewnia doskonałą filtrację. 
Kosz wirówkowy z oczkami 0,8 mm 

dostępny na zamówienie.

Wysokość lejka: 200 mm. 
Zmieści się pod nim szklanka, 
dzbanek i pojemnik blendera.

Dociskacz: mały wysiłek, stały strumień, 
maksymalny efekt.

Wyjątkowo szeroki otwór podawczy:  
Ø 79,5 mm (3’’). Nie ma potrzeby drobnego 
krojenia warzyw lub owoców.

System Ezy-clean™: demontowana misa, 
pojemnik na miąższ i pokrywa 
(bez wykorzystania narzędzi).

Pojemnik na miąższ o dużej pojemności:
7,5 l.

Moc:
Silnik asynchroniczny, mocny (800 W) 
i bardzo cichy.

Wraz z urządzeniem dostarczana 
jest szczotka do czyszczenia i zestaw 
eksploatacyjny (1 pierścień gumowy 
+ 3 uszczelki)
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JAKOŚĆ, FACHOWOŚĆ, KOMFORT

Zgodność z następującymi regulacjami:
• Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
• Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC
• Urządzenie elektryczne przeznaczone do użytkowania z pewnymi 

ograniczeniami napięcia prądu („niskonapięciowe”) 2006/95/EC
• Dyrektywa RoHS 2002/95/EC
• Regulacja 1935/2004/EC (kontakt z żywnością)

Zharmonizowane normy europejskie:
• EN ISO 12100-1 i 2:2004
• EN 60204-I: 2006
• EN 12547+AI: 2009 Sokowirówki
• EN 60335-2-64:2004 Profesjonalne elektryczne urządzenia kuchenne
• CE (Europa), UL (USA) i cUL (Kanada), NSF (USA), KC (Korea)

Bezpieczeństwo termiczne
Silnik chroniony przez wewnętrzny detektor ciepła oraz zabezpieczenie przed 
przeciążeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne
• Przełącznik on/off wykrywa przeciążenie i brak napięcia.
• Wszystkie części mechaniczne są uziemione.
• Urządzenia są w 100% testowane po montażu.

Bezpieczeństwo akustyczne
Cichy silnik asynchroniczny.

Bezpieczeństwo mechaniczne
Hamulec cierny natychmiast zatrzymuje kosz przy otwarciu uchwytu.

Higiena
Wszystkie części demontowane można myć w zmywarce lub łatwo umyć 
w gorącej wodzie z mydłem.

Silnik

Jedna faza: 100-120  V – 50 / 60 Hz – 800 W CE – UL – NSF 
220-240  V – 50 / 60 Hz – 800 W CE – KC

Prędkość: 3 000 obr./min. (50 Hz) 
3 600 obr./min. (60 Hz)

Waga

Netto: 14 kg
W opakowaniu: 16 kg 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BEZPIECZEŃSTWO, NORMY, HIGIENA

URZĄDZENIE
OPAKOWANIE DO 

PRZEWOZU
Szerokość (W): 260 mm / 10’’ 
Głębokość (D): 470 mm / 19’’
Wysokość (H): 450 mm / 18’’

Sok wysokiej jakości
• Doskonałe filtrowanie: bardzo drobne sito pozwala uzyskać sok 

wysokiej jakości.
• Wyciskanie maksymalnej ilości soku: doskonała wydajność, 

suchy miąższ w pojemniku.
• Zachowanie witamin: sok jest wyciskany z warzyw i owoców bez 

ich zgniatania lub podgrzewania.
• Kreatywność: można uzyskać dowolny sok, np. z imbiru, buraków, 

ogórka, ananasa, melona, winogron…

Fachowość
• Wyłączne patenty: otwór podawczy o wyjątkowej szerokości, 

system Ezy-clean™, system natychmiastowego hamowania ciernego.
• Profesjonalny silnik: mocny i wyjątkowo cichy (specjalistyczna 

wiedza Santos).
• Wysoka wydajność sokowirówki, odpowiednia do intensywnego 

użytkowania (np. w barach z sokami).
• Solidna konstrukcja urządzenia, wykonane głównie z aluminium 

i stali nierdzewnej.

Prostota i komfort
• Cicha praca: można zrobić każdy sok w ciszy w obecności klientów.
• Oszczędność miejsca: urządzenie zmieści się wszędzie, dzięki 

niewielkiemu rozmiarowi.
• Otwór podawczy o wyjątkowej szerokości: można wprowadzać 

duże kawałki lub całe owoce i warzywa (oszczędność czasu).
• Stała produkcja soku: automatyczne usuwanie miąższu.
• System Ezy-clean™: demontowana misa, kosz i pokrywa (bez 

wykorzystania narzędzi).
• Duży kosz filtrujący: więcej soku, mniej czyszczenia.
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‘‘Santos Juicer’’

W D

H

Szerokość (W): 315 mm / 12’’ 
Głębokość (D): 500 mm / 20’’
Wysokość (H): 570 mm / 22’’
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