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Doskonała ekstrakcja
na zimno

Szeroki otwór wsadowy

Wydajność i 
niezawodność

WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA
COLD PRESS NUTRISANTOS #65

Spełnienie wszystkich twoich potrzeb !

www.santos.fr

R

IN
N

O
VA

TION



INNOWACYJNA WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA

Wyciskarka do soków NUTRISANTOS #65 jest pierwszą na rynku profesjonalną, nablatową    
wyciskarką wolnoobrotową przeznaczoną  do ciągłego przygotowywania soków w bezpośredniej 
obecności klientów. Opatentowany przez firmę Santos system wyciskania na zimno pozwala uzyskać
wysoką wydajność i zachować wszystkie wartości odżywcze, składniki, enzymy, minerały i witaminy. 

    soków na bazie jarmużu, szpinaku, selera itp.

1
 
Urządzenie profesjonalne

Obudowa z aluminium, wnętrze
ze stali nierdzewnej. Wyposażona 
w niezawodny silnik indukcyjny.

 
 

 
2
 
Nowy sposób wyciskania

  Dostosuj obroty i stopień 
filtracji by przygotować soki 
wszelkiego rodzaju.

3 Doskonała wydajność
Wydobywa maksymalną ilość soku.   

4
 
Świeży i zdrowy sok

Wyciskarka
 
wolnoobrotowa

 pozwala
 
zachować

 
wszystkie

 wartości
 
odżywcze,

 
składniki, 

enzymy, minerały
 
i
 
wit miny.

 
 

 

 

5 Prosta w obsłudze i 
łatwa w czyszczeniu

Wyjątkowo szeroki otwór 
wsadowy. Wszystkie części, 
które mają kontakt z 
żywnością są demontowalne.

    
   

WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA COLD PRESS  NUTRISANTOS #65

JAKIE SĄ ZALETY KORZYSTANIA Z WYCISKARKI NUTRISANTOS #65?
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Wyjątkowo szeroki 
otwór wsadowy

 

Ø79.5mm.
Mieści całe warzywa i
owoce

Opatentowany system
wyciskania wolnoobrotowego  

Wylot soku  
umożliwia podstawienie 

mc 12 : ćśokosyw

Zbiornik na pulpę
pojemność: 4 litry

Płynna regulacja
od 5 do 80 obr/min

Filtr ze stali 
nierdzewnej

Bieg wsteczny

ŚWIEŻY SOKŻYWIENIE WOLNE
WYCISKANIE

ZOBACZ URZĄDZENIE 
PODCZAS PRACYWydajność 60 l/h

dzbanka lub blendera,

Włącznik ON/OFF

Idealna do przygotowywania oczyszczających, zielonych

a



TECHNOLOGIA WYCISKANIA NA ZIMNO SANTOS

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

 

Regulacja 1935/2004/EC  (kontakt z żywnością)    
Dyrektywa RoHS 2002/95/EC
Dyrektywa DEEE 2012/19/EU

Zharmonizowane normy europejskie:
EN ISO 12100 - 1 and 2: 2010      
EN 60204-1+A1 : 2009 
EN 60335-2-64 : 2004 Profesjonalne elektryczne urządzenia elektryczne
Oznaczenie CE

Bezpieczeństwo termiczne
Silnik chroniony przez wewnętrzny detektor ciepła 
oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wszystkie części mechaniczne są uziemione.
Urządzenia są w 100% testowane po montażu.
Bezpieczeństwo akustyczne
Cichy silnik asynchroniczny.

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

 

Opatentowany system 
wyciskania
Ekskluzywna technologia 
opracowana i opatentowana 
przez firmę Santos
Wolnoobrotowe wyciskanie soku:

  

—
Zachowuje witaminy,  wartości 
odżywcze, enzymy i minerały.

Minimalizuje separacje soku i
utlenianie.

Maksymalizuje ilość wyciśniętego soku.

Silnik indukcyjny  
Niezawodny i wytrzymały
—
Cichy
—
Pozwala dostosować prędkość do
wyciskania soku z dowolnego typu
warzyw, owoców, ziół itp.

Otwór wsadowy XL

—
Brak konieczności dzielenia na kawałki

Silnik

220-240 V – 50/60 Hz – 650 W
100-120 V – 50/60 Hz – 650 W

Prędkość : 5 to 80 rpm

Waga

Netto : 28,6 kg (61,7 lbs)
W opakowaniu  : 32 kg (70,5 lbs) 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BEZPIECZEŃSTWO, STANDARDY, HIGIENA

URZĄDZENIE OPAKOWANIE
D : 412 mm (16.2’’)
W : 236 mm (9.3’’)
H : 642 mm (25.3’’)

2-LETNIA GWARANCJA NA PRODUKT | 5-LETNIA GWARANCJA NA SILNIK

www.santos.fr

D : 490 mm (19.3’’)
W : 330 mm (13’’)
H : 660 mm (26’’)

W
D

H

—

—

Wyjątkowo szeroki otwór Ø79.5mm,
mieszczący całe warzywa i owoce



Eurogast Polska Sp. z.o.o
ul. 3-go Maja 8, 05-080 Mościska k/Warszawy | Tel. +48 22 752 25 19 

www.santos.fr
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Strona www: www.eurogast.pl | Email: eurogast@eurogast.pl

SANTOS
140-150, avenue Roger Salengro BP 80 067 - 69511 Vaulx-en-Velin Cedex (Lyon) FRANCE – Tel. +33 4 72 37 35 29 – Fax. +33 4 78 26 58 21

Website : www.santos.fr – Email : santos@santos.fr
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