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SOKOWIRÓWKA
NOWEJ GENERACJI

“Miracle Edition” #68

Maksymalna wydajność
Niezawodność
Prosta obsługa

NOWOŚĆ

Miracle Edition: MARZENIE STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ
NAJLEPSZA SOKOWIRÓWKA, JAKA KIEDYKOLWIEK POJAWIŁA SIĘ NA RYNKU
Nasz cel: zaoferować urządzenie niezbędne dla profesjonalnej gastronomii!

Modele z międzynarodowymi patentami

SOKOWIRÓWKA NOWEJ GENERACJI

"Miracle Edition" #68

NOWA KONSTRUKCJA ZWIĘKSZAJĄCA WYDAJNOŚĆ
Sokowirówka “Miracle Edition” #68 to rezultat 60 lat doświadczenia Santos w produkcji i sprzedaży urządzeń
gastronomicznych na świecie. Miracle Edition oferuje wysoką wydajność i innowacyjną konstrukcję.
Sokowirówka nowej generacji – o większej mocy, bardziej odporna i łatwiejsza do czyszczenia – powstała z myślą o barach
z sokami, sklepach ze zdrową żywnością, hotelach, barach, restauracjach, stołówkach, lodziarniach, instytucjach itp...
Popychacz. bez zbędnego wysiłku,
stały strumień, maksymalny efekt.
Wyjątkowo szeroki
otwór wsadowy:
Ø 79,5 mm (3’’)
Nie ma potrzeby rozdrabniania
warzyw czy owoców.
Wysokość lejka: 228 mm
Zmieści się pod nim szklanka,
dzbanek i pojemnik blendera.
Opatentowany
system Ezy-clean™ II:
demontowane kosz i pokrywa
(bez wykorzystania narzędzi).
Niezawodny i wytrzymały,
doskonałe zamocowanie sita.
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Korpus ze stali nierdzewnej
i aluminium

Wydajność

Do 140 litrów soku na godzinę
(200 kg/h)

STREFA KONTAKTU
Z ŻYWNOŚCIĄ WYŁĄCZNIE
ZE STALI NIERDZEWNEJ
(BEZ ALUMINIUM)
Pokrywa ze stali nierdzewnej
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Sito ze stali nierdzewnej:
Łatwe do zdemontowania. Bardzo drobne
sito pozwala uzyskać doskonałą filtrację
(oczka 0,5 mm). Sito z oczkami 0,8 mm
dostępne na zamówienie.
Kosz ze stali nierdzewnej
Moc: Silnik asynchroniczny,
niezwykle cichy i wydajny (1300 W)
Bezpieczeństwo: opatentowany
system blokujący i odblokowujący.
Odcięcie dopływu prądu i zatrzymanie
silnika przy otwarciu uchwytu pokrywy.

Wraz z urządzeniem dostarczana jest
szczotka do czyszczenia i miękka tacka
ociekowa.

KOMPLETNA OFERTA DLA PROFESJONALNEJ GASTRONOMII
Santos specjalizuje się od 1954 r. w profesjonalnym wyciskaniu soków i jest jedynym producentem na świecie, który dostarcza
KOMPLETNĄ OFERTĘ DLA PROFESJONALNEJ GASTRONOMII: wyciskarki do cytrusów + sokowirówki + blendery!

Santos
Światowy lider w profesjonalnym
wyciskaniu soków
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"ezy-cleanTM system II " #68

NIEZAWODNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, WYDAJNOŚĆ

www.santos.fr

• Strefa kontaktu z żywnością wyłącznie ze stali nierdzewnej: bez aluminium
• Łatwość: opatentowany system nowej generacji Ezy-Clean System II który pozwala zaoszczędzić czas
(można łatwo zdemontować pokrywę, sito i kosz wirówkowy dzięki wyjątkowej ergonomii).
Wyjątkowo wytrzymała: nie zawiera żadnego plastiku w strefie wirowania.
• Komfort: nie ma potrzeby rozdrabniania jabłek, marchewek, pomidorów… szeroki otwór wsadowy (Ø 79,5 mm).
• Jeszcze większa wydajność: produkcja soku do 140 l/h, silnik i kosze są skalibrowane, idealna prędkość rotacji
pozwala uzyskać maksimum soku
• Doskonałe filtrowanie sok o dużej klarowności bez żadnego miąższu z owoców, nawet przy intensywnym użytkowaniu
• Zachowanie witamin: zatrzymaj wszystkie witaminy z owoców i warzyw.
Wersja dla barów
z sokami #68J:

Zestaw dla szefa kuchni / cukierni #68 110:

Sokowirówka # 68 jest dostarczana ze zbiornikiem odprowadzającym,
który zapewnia ciągłe odprowadzanie
odpadów bezpośrednio
pod powierzchnię roboczą.

Sito z oczkami 0,8 mm dla bardziej kremowych
sosów owocowych i owoców włóknistych, np. ananasa
• 1 szeroka taca podawcza do umieszczenia delikatnych
owoców lub nalewania płynnych dodatków…

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Silnik
Jedna faza:

100-120V – 50/60 Hz – 1300W – CE, NSF, UL
220-240  V – 50 / 60 Hz – 1300 W – CE, NSF

H

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

Waga
Netto: 25 kg
W opakowaniu: 28 kg

W

D

URZĄDZENIE
Szerokość (W): 330 mm / 13’’
Głębokość (D): 562 mm / 22’’
Wysokość (H): 606 mm / 24’’

OPAKOWANIE
Szerokość (W): 390 mm / 15,4’’
Głębokość (D): 660 mm / 26’’
Wysokość (H): 600 mm / 23.6’’

BEZPIECZEŃSTWO, NORMY, HIGIENA
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 (normy europejskie), NSF (USA)

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 sito przy otwarciu uchwytu.
Higiena
Wszystkie części demontowane można myć w zmywarce
lub łatwo umyć w ciepłej wodzie z mydłem.
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