Automatyczne
wyciskarki
do soków
Niezawodne rozwiązania
dla profesjonalistów

Wyciskarki klasy
PREMIUM
CITROCASA - najbardziej rozpoznawalna marka automatycznych
wyciskarek do soków w Polsce! Od lat niedościgniony wzór i lider
technologiczny wyznaczający trendy w branży. Pełna gama wyciskarek
od najmniejszych nablatowych do kawiarni, cukierni, piekarni
po wolnostojące modele znane z sieci supermarketów, stacji
benzynowych czy restauracji!

WYCISKARKA

REVOLUTION
Advance
Długo wyczekiwany przez Klientów
na całym świecie, najmniejszy model
z gamy wyciskarek CITROCASA.
Urządzenie ma tylko 24 cm szerokości
i jest w 100% automatyczną wyciskarką
o bardzo zaawansowanej
technologii. Wyciskarka idealna
do mniejszych lokali, jak kawiarnie,
cukiernie, piekarnie, bary bistro czy
miejskie stacje benzynowe. Zajmuje
tylko tyle miejsca, co tradycyjne
ręczne lub półautomatyczne
wyciskarki.
Mimo „domowych” wymiarów,
urządzenie w pełni przeznaczone jest
do zastosowań profesjonalnych
w tym pracy ciągłej. Dostosowane
do uzupełniania nawet 0,5 litrowych
butelek!

SPECYFIKACJA:
• Kurek/ zawór uruchamiający proces wyciskania owoców po
jego naciśnięciu – precyzyjne nalewanie porcji bez strat
• Duża szybkość wyciskania (1 litr soku lub 15 owoców/ 1
minuta)
• Największa wydajność: ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
• Zajmuje ekstremalnie mało miejsca (24 cm szerokości, 51 cm
głębokości)
• Manualny podajnik owoców mieszczący ok. 7 owoców +
opcjonalny koszyk na owoce o pojemności ok. 10 kg.
• APA – Automatic Press Adjustment – system automatycznego
dopasowania siły docisku w zależności od grubości skórki –
maksymalna wydajność
• Automatyczny STOP po zapełnieniu kosza obierkami,
z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym- wpływa
na operacyjność, brak możliwości przepełnienia kosza
• 2 Zone Technology - szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki
systemowi podwójnej ścianki tylnej (Double- Cover System)
oraz uchwytowi krzyżowemu z tylko jedną śrubą (Cross
Holder). Strefa wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy
silnikowej
• SCS Up & Down (Soft Cutting System) czyli sok czysty
i pozbawiony substancji pochodzących ze skórki dzięki
oryginalnemu systemowi dynamicznego cięcia owoców
• System 4- magnesów dla bezpieczeństwa zapobiegający
przypadkowemu uruchomieniu podczas codziennego
rozkładania/ składania
• Łatwa i przyjazna obsługa
• Wielofunkcyjny wyświetlacz: 6 języków, w tym polski
• Drugi tryb pracy: ciągły
• Licznik wyciśniętych owoców i czasu w stanie gotowości
• Elastyczność zabudowy:
- Standardowo- zamknięta: na blacie
- Opcjonalnie- otwarta: system dużego, niewidocznego
dla otoczenia kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką:
• blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym
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WYCISKARKA

Fantastic ECO
- NOWOŚĆ 2018
Świeżość i aromat są jeszcze
cenniejsze dzięki
samowystarczalności. Nowe ECO
dedykowane jest dla wszystkich,
którzy pragną niezależności
i samodzielności, ale opakowanych
w sprawdzone cechy wyciskarek z
linii FANTASTIC. Wyciskarka
Fantastic ECO nie potrzebuje energii
elektrycznej,
a jedynie siły mięśni! Idealna dla ECO
sklepów, alternatywnych kawiarni
czy cukierni. Może być stosowana
również w miejscach gdzie nie ma
elektryczności, jak plaże, ogrody,
tereny wypoczynkowe, mobilne
punkty sprzedające czy gdziekolwiek
indziej sobie wymyślisz.
Dostosowana do szklanek, dzbanków
i co najważniejsze,
butelek zarówno z wąskim, jak
i szerokim gwintem.

SPECYFIKACJA:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Ręczny mechanizm
Kurek/zawór -precyzyjne nalewanie porcji bez strat
Szybkość wyciskania – ok. 0,7 litra soku lub 10 owoców /1 minuta
Największa wydajność: ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
Manualny podajnik owoców mieszczący ok. 4-5 sztuk + opcjonalny
koszyk na owoce o pojemności ok. 13 kg.
System MTS (Manual Transport System) – opróżnianie sitka z pestek
i miąższu suwakiem bez konieczności wyciągania całego modułu wpływa na szybkość i łatwość obsługi oraz większą higienę
2 Zone Technology - szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki
systemowi podwójnej ścianki tylnej (Double - Cover System) oraz
uchwytowi krzyżowemu z tylko jedną śrubą (Cross Holder). Strefa
wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
SCS Up & Down (Soft Cutting System), czyli sok czysty i pozbawiony
substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi
dynamicznego cięcia owoców
Łatwa i przyjazna obsługa
Zajmuje mało miejsca (28 cm szerokości, 55 cm głębokości)
Elastyczność zabudowy:
- Standardowo- zamknięta: na blacie
- Opcjonalnie- otwarta: system dużego, niewidocznego dla otoczenia
kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką:
- mobilna podstawa/ szafka
- blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym
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• SPECYFIKACJA:

WYCISKARKA

Fantastic M/AS
i M/SB Advance
Idealna do lokali o wyższym
standardzie i estetyce. Połączenie
zaawansowanego wykonania
i łatwości w obsłudze sprawia,
że wymaga minimum czasu i wysiłku
do utrzymania w czystości oraz równie
mało przestrzeni. Przystosowana
do średnich i dużych przerobów,
w tym pracy ciągłej. Dostosowana
do szklanek, dzbanków i co
najważniejsze, butelek zarówno
z wąskim jak i szerokim gwintem.

• Model M/SB - Kurek/ zawór elektromagnetyczny uruchamiający
proces wyciskania owoców po jego naciśnięciu precyzyjne nalewanie
porcji bez strat – zalecana produkcja soku do szklanek (tylko model
M/SB)
• Model M/AS- Automatyczne uruchomienie po wrzuceniu owoców
do podajnika owoców- brak kurka, zalecana produkcja soku do
dzbanka (tylko model M/AS)
• Bardzo duża szybkość wyciskania - 2 litry soku lub 30
owoców / 1 minuta = ok. 6 sek – 1 szklanka 0,2 ml
• Największa wydajność: ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
• Manualny podajnik owoców mieszczący ok. 4-5 sztuk +
opcjonalny koszyk na owoce o pojemności ok. 13 kg.
• System MTS (Manual Transport System) –opróżnianie sitka
z pestek i miąższu suwakiem bez konieczności wyciągania całego
modułu - wpływa na szybkość i łatwość obsługi oraz większą higienę
• Automatyczny STOP po zapełnieniu kosza obierkami,
z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym - wpływa na operacyjność,
brak możliwości przepełnienia kosza przez klienta
• 2 Zone Technology - szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki
systemowi podwójnej ścianki tylnej (Double- Cover System) oraz
uchwytowi krzyżowemu z tylko jedną śrubą (Cross Holder). Strefa
wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
• SCS Up & Down (Soft Cutting System), czyli sok czysty i pozbawiony
substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi
dynamicznego cięcia owoców
• System 5- magnesów dla bezpieczeństwa zapobiegający
przypadkowemu uruchomieniu podczas codziennego rozkładania/
składania
• Łatwa i przyjazna obsługa
• Wielofunkcyjny wyświetlacz: 6 języków, w tym polski
• Drugi tryb pracy: ciągły
• Licznik wyciśniętych owoców i czasu w stanie gotowości
• Zajmuje mało miejsca (28 cm szerokości, 55 cm głębokości)
• Elastyczność zabudowy:
- Standardowo - zamknięta: na blacie
- Opcjonalnie - otwarta: system dużego, niewidocznego dla otoczenia
kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką:
- mobilna podstawa/ szafka
- blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym
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WYCISKARKA

Fantastic F/D
Advance
Nie planujesz samoobsługi, ale czas
wydawania porcji i elastyczność są
dla Ciebie najważniejsze? Wyciskarka
Fantastic F/D jest idealna dla
obleganych lokali, gdzie pracownicy
nie mają czasu stać przy urządzeniu,
a jedynie wcisnąć jeden przycisk
i jednocześnie wykonać drugą
czynność, np. wydać kawę. Dzięki
programatorowi sok wyciskany
jest automatycznie, bez konieczności
bezpośredniego nadzoru pracownika,
do podstawionego naczynia np.
dzbanka, a następnie rozlewany
do mniejszych naczyń jak szklanki
czy butelki.

SPECYFIKACJA:
• Automatyczny podajnik owoców – duży kosz na owoce (17 kg)
z dwupoziomowym system zapobiegającym zgniataniu owoców
– Two level Feeding System
• Programator - funkcja programowania wyciśnięcia pożądanej ilości
sztuk owoców, po której urządzenie się wyłącza
• Bardzo duża szybkość wyciskania - 2 litry soku lub 30 owoców /
1 minuta = ok. 6 sek – 1 szklanka 0,2 ml
• Największa wydajność: ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
• System MTS (Manual Transport System) –opróżnianie sitka
z pestek i miąższu suwakiem bez konieczności wyciągania całego
modułu - wpływa na szybkość i łatwość obsługi oraz większą higienę
• Automatyczny STOP po zapełnieniu kosza obierkami, z jednoczesnym
sygnałem dźwiękowym - wpływa na operacyjność, brak możliwości
przepełnienia kosza przez klienta
• 2 Zone Technology - szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki
systemowi podwójnej ścianki tylnej (Double- Cover System) oraz
uchwytowi krzyżowemu z tylko jedną śrubą (Cross Holder). Strefa
wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
• SCS Up & Down (Soft Cutting System), czyli sok czysty i pozbawiony
substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi
dynamicznego cięcia owoców
• System 5 - magnesów dla bezpieczeństwa zapobiegający
przypadkowemu uruchomieniu podczas codziennego rozkładania/
składania
• Łatwa i przyjazna obsługa
• Wielofunkcyjny wyświetlacz: 6 języków, w tym polski
• Drugi tryb pracy: ciągły
• Licznik wyciśniętych owoców i czasu w stanie gotowości
• Zajmuje mało miejsca (28 cm szerokości, 55 cm głębokości)
• Elastyczność zabudowy:
-Standardowo- zamknięta: na blacie
- Opcjonalnie- otwarta: system dużego, niewidocznego dla
otoczenia kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką:
- mobilna podstawa/ szafka
- blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym
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WYCISKARKA

Fantastic F/SB
Advance
- samoobsługa
Światowy wzór w samoobsłudze.
Wyciskarka Fantastic F/SB Advance
pozwoli Ci się wzbić na wyżyny dzięki
wyjątkowej wydajności i ograniczeniu
do minimum czasu potrzebnego na
jego obsługę przez personel, tym
samym oszczędzając Twoje pieniądze.
Intuicyjny i poręczny kurek
uruchamiający proces wyciskania
sprawia, że każdy z Twoich Klientów
doświadczy w pełni satysfakcji z
samodzielnego zrobienia sobie porcji
soku.
Dostosowany do szklanek, dzbanków
i co najważniejsze, butelek zarówno
z wąskim, jak i szerokim gwintem.
Bestseller dla supermarketów, sklepów
typu convenience czy stacji
benzynowych.

• SPECYFIKACJA:
• Automatyczny podajnik owoców - duży kosz na owoce (17 kg)
z dwupoziomowym system zapobiegającym zgniataniu owoców
- Two level Feeding System
• Kurek/ zawór elektromagnetyczny uruchamiający proces
wyciskania owoców po jego naciśnięciu -precyzyjne nalewanie porcji
bez strat
• Bardzo duża szybkość wyciskania - 2 litry soku lub 30 owoców /
1 minuta = ok. 6 sek – 1 szklanka 0,2 ml
• Największa wydajność: ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
• System MTS (Manual Transport System) –opróżnianie sitka z pestek
i miąższu suwakiem bez konieczności wyciągania całego modułu wpływa na szybkość i łatwość obsługi oraz większą higienę
• Automatyczny STOP po zapełnieniu kosza obierkami, z jednoczesnym
sygnałem dźwiękowym - wpływa na operacyjność, brak możliwości
przepełnienia kosza przez klienta
• 2 Zone Technology - Szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki
systemowi podwójnej ścianki tylnej (Double- Cover System) oraz
uchwytowi krzyżowemu z tylko jedną śrubą (Cross Holder). Strefa
wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
• SCS Up & Down (Soft Cutting System), czyli sok czysty i pozbawiony
substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi
dynamicznego cięcia owoców
• System 5- magnesów dla bezpieczeństwa zapobiegający
przypadkowemu uruchomieniu podczas codziennego rozkładania/
składania
• Łatwa i przyjazna obsługa
• Wielofunkcyjny wyświetlacz: 6 języków, w tym polski
• Drugi tryb pracy: ciągły
• Licznik wyciśniętych owoców i czasu w stanie gotowości
• Zajmuje mało miejsca (28 cm szerokości, 55 cm głębokości)
• Elastyczność zabudowy:
- Standardowo- zamknięta: na blacie
- Opcjonalnie- otwarta: system dużego, niewidocznego dla otoczenia
kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką:
- mobilna podstawa/ szafka
- blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym
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WYCISKARKA

•

SPECYFIKACJA:

8000 SB/ SB ATS
Advance
- samoobsługa

•
•

Automatyczny podajnik owoców – bardzo duży kosz na owoce (21 kg)
Kurek/ zawór elektromagnetyczny uruchamiający proces wyciskania
owoców po jego naciśnięciu -precyzyjne nalewanie porcji bez strat
(model SB ATS) -System ATS (Automatic Transport System) –
automatyczne, samoczyszczące się z pestek i miąższu sitko, bez
konieczności wyciągania całego modułu - wpływa na szybkość i łatwość
obsługi oraz większą higienę
(model SB) System MTS (Manual Transport System) –opróżnianie sitka z
pestek i miąższu suwakiem bez konieczności wyciągania całego modułu wpływa na szybkość i łatwość obsługi, oraz większą higienę
Bardzo duża szybkość wyciskania (2,7 litra soku lub 40 owoców/
1 minuta = 4,5 sek. – 1 szklanka 0,2 ml)
Na indywidualne zamówienie możliwość zwiększenia prędkości do 3,3
litrów lub nawet 4 litrów soku na 1 minutę!
Największa wydajność: ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
Automatyczny STOP po zapełnieniu kosza obierkami, z jednoczesnym
sygnałem dźwiękowym - wpływa na operacyjność, brak możliwości
przepełnienia kosza przez klienta
2 Zone Technology - szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki systemowi
podwójnej ścianki tylnej (Double- Cover System) oraz uchwytowi
krzyżowemu z tylko jedną śrubą (Cross Holder). Strefa wyciskania jest
całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
SCS Up & Down (Soft Cutting System), czyli sok czysty i pozbawiony
substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi
dynamicznego cięcia owoców
System 5 - magnesów dla bezpieczeństwa zapobiegający
przypadkowemu uruchomieniu podczas codziennego rozkładania/
składania
Blenda przeciwrozpryskowa chroniąca przed ingerencją Klientów w
strefę wyciskania
Łatwa i przyjazna obsługa
Wielofunkcyjny wyświetlacz: 6 języków, w tym polski
Drugi tryb pracy: ciągły
Licznik wyciśniętych owoców i czasu w stanie gotowości
Elastyczność zabudowy:
- Standardowo- otwarta: system dużego, niewidocznego dla otoczenia
kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką (do wyborudodatkowo płatne):
- mobilna podstawa/ szafka
- blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym

•
•

•
•
•
•
•

Najbardziej zaawansowany model
samoobsługowy na rynku. Automatic
Transport System (ATS) sprawia,
że obsługa maszyny w trakcie
intensywnej pracy jest ograniczona
tylko do uzupełniania kosza
z pomarańczami i odbierania odpadów.
Dedykowany do dużych
supermarketów/ hoteli/ restauracji
samoobsługowych czy nawet do
rozlewni soków.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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WYCISKARKA

8000 XB Advance

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jakość, wydajność i elastyczność nie
do przebicia. Model 8000 XB jest
idealny dla ruchliwych lokali,
gdzie musisz wycisnąć „na zapas” dużą
ilość soku i gdzie czas w jakim
to zrobisz ma istotne znaczenie.
Sok wyciskany jest automatycznie,
bez konieczności bezpośredniego
nadzoru pracownika,
do dużego zbiornika wyposażonego
w kurek/ zawór manualny, a następnie
rozlewany do mniejszych
naczyń jak szklanki czy butelki.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

SPECYFIKACJA:
Automatyczny podajnik owoców – bardzo duży kosz na owoce (21 kg)
Programator - funkcja programowania wyciśnięcia pożądanej ilości sztuk
owoców, po której urządzenie się wyłącza
Duży zbiornik na sok o pojemności 5,5 litra
Bardzo duża szybkość wyciskania (2,7 litra soku lub 40 owoców/
1 minuta = 4,5 sek. – 1 szklanka 0,2 ml)
Na indywidualne zamówienie możliwość zwiększenia prędkości do 3,3
litrów lub nawet 4 litrów soku na 1 minutę!
Największa wydajność: ok. 2,8 kg pomarańczy = 1 litr soku
System MTS (Manual Transport System) –opróżnianie sitka z pestek
i miąższu suwakiem bez konieczności wyciągania całego modułu
– wpływa na szybkość i łatwość obsługi, oraz większą higienę
Automatyczny STOP po zapełnieniu kosza obierkami, z jednoczesnym
sygnałem dźwiękowym - wpływa na operacyjność, brak możliwości
przepełnienia kosza przez klienta
2 Zone Technology - szybkie, łatwe i higieniczne mycie dzięki systemowi
podwójnej ścianki tylnej (Double- Cover System) oraz uchwytowi
krzyżowemu z tylko jedną śrubą (Cross Holder).
Strefa wyciskania jest całkowicie oddzielona od strefy silnikowej
SCS Up & Down (Soft Cutting System), czyli sok czysty i pozbawiony
substancji pochodzących ze skórki dzięki oryginalnemu systemowi
dynamicznego cięcia owoców
System 5- magnesów dla bezpieczeństwa zapobiegający
przypadkowemu uruchomieniu podczas codziennego rozkładania/
składania
Blenda przeciwrozpryskowa chroniąca przed ingerencją Klientów w
strefę wyciskania
Łatwa i przyjazna obsługa
Wielofunkcyjny wyświetlacz: 6 języków, w tym polski
Drugi tryb pracy: ciągły
Licznik wyciśniętych owoców i czasu w stanie gotowości
Elastyczność zabudowy:
- Standardowo- otwarta: system dużego, niewidocznego dla otoczenia
kosza na obierki ustawionego pod wyciskarką (do wyboru- dodatkowo
płatne):
- mobilna podstawa/ szafka
- blat z wywierconymi otworami i systemem przelotowym
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ, ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Informacje Kontaktowe
Panorama Sp. z o.o.
30-798 Kraków
ul. F. Wrobela 6
NIP 676-101-99-50

www.panorama-arredamento.pl

Adam Kosyl

Przedstawiciel Handlowy
ds. Kluczowych Klientów
Tel: 12 260 90 80
Tel: + 48 517-476-126
E-mail: akosyl@panorama-arredamento.pl
E-mail: biuro@panorama-arredamento.pl

