
IDEALNA 
RÓWNOWAGAMultifruit został stworzony przy użyciu 

najnowocześniejszej techniki na rynku, 
tak aby uzyskać jak najwięcej z soku 
owoców i warzyw, zachowując wszystkie 
swoje właściwości, kolor i smak.

_ 

Myśląc o wysokiej jakości sokach 
stworzyliśmy unikalny silnik, który osiąga 
odpowiednią równowagę między mocą i 
wydajnością, siłą i delikatnością.

Szybki i cichy, zawiera
nowe możliwości, które przekształcą 
Twoją kawiarnię lub bar koktajlowy w 
autentyczny Juice Bar.

Multifruit - inspiracją 
zdrowego życia

Cała nasza energia skupia 
się na tworzeniu zdrowszego 
stylu życia
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Potyrzebujesz więcej energii by 
uzewnętrznić swoje pomysły

Poczuj rożnicę, z Multifruit 
znajdziesz najlepsze rozwiązanie 
dla swojego konceptu

Odkryj nowe kolory 
sokowirówki 

Multifruit

 
Nowy silnik bezszczotkowy
Najnowsza generacja silnika, praca bez ograniczeń, 
czterokrotnie dłuższa żywotność silnika

System kontroli prędkości
Pełna kontrola nad mocą ekstrakcji soku. 
Utrzymuje stałą prędkość zapewniającą większą 
moc, gdy jest to konieczne.

Ulepszony system operacyjny
Nie zużywaj więcej energii niż jeste to 
konieczne. Multifrui dołożył starań aby Twój 
sok był jeszcze bardziej wartościowy

Wydajne sito i wysoki poziom filtracji
Tarka jest umieszczona centralnie pod wlotem owoców 
i warzyw 

Daw poiomy szybkości
Regulacja szybości obrotów uzależniona od 
twardości warzyw i owoców. Możliwość 
zredukowania zużycia energii

Bezpieczne użytkowanie 
Kompletny system zabezpieczeń. 
Włączenie urządzenia 

Zaczynajmy!...Wybierz składniki 

Posiada ergonomiczny popychacz i wlot do 75 
mm dla wszystkich rodzajów owoców i warzyw.

Zabezpieczenie przed kapaniem 

Łatwość i czystość podczas pracy, obracany 
kran, bez kapania, nowy wyjmowany ociekacz.

Gotowość do pracy
Wyłącznik z diodą pozwala zaoszczędzić prąd 
informując o ciągłej gotowości Multifruit do 
pracy

Czyszczenie przyjemnością, nie koniecznością!
Łatwy w demontażu i czyszczeniu bez użycia narzędzi. 
Zawiera elementy, które mogą być myte w zmywarce.

Największa 
wydajność

JuiceZzz
Jest to bardzo cicha i stabilna 
sokowirówka (mniej niż 
70dB), System Silent-Block

Endless 
combinations

Możesz zrobić sok z jabłek, kiwi i 
ananasa a także marchwi, 
ogórków, selera lub imbiru.

…and Voilà 
Ogromna wydajność 
sokowirówki. Pulpa jest 
suchą masą. 

Dane techniczne

Wydajność 120 Kg/h - 1.8 L/min
264 ½ lb/hr - ½ gal/min

Szybkość 3.500 rpm ı 4.500 rpm

Moc 870 W

Pobór mocy 1.8 A

Napięcie 220-240 V ı 50-60 Hz / 115 V ı 60 Hz

Wymiar 29 x 50 x 51 cm
11 17/32” x 19 49/64” x 20 13/64”

Waga netto 15 Kg

Zabezpieczenie przed wilgocią  IPX1

Poziom hałasu Mniej niż 70 dB

Zabezpieczenie Safety System and thermal  
protection

Wyszukany grafit i elegancka wiśnia
Poznaj nowe kolory Multifruit wejdź do świata 
grafitu i wiśni. Szeroka gama 5 kolorów 
dopasowana do Twojego stylu i wnętrza.

Wyszukany disagne
Piękny, opływowy kształt i sportowy wygląd

Więcej detali, więcej możliwości
Z nowym przyciskiem i matowym 
wykończeniem, zaprojektowany tak, aby 
wyróżniać się swoją elegancją i 
profesjonalizmem. 

Nieskończona autonomia

Z nowym zestawem do integracji 
sokowirówki z koszem podblatowym, 
otrzymujesz możliwość ciągłego 
usuwania odpadów, ułatwiając 
funkcjonowanie oraz pracę Multifruit.

Nowy usuwany ociekacz 
Szybkie i łatwe usuwanie resztek 
kapiącego soku

Po prostu 
praktyczny

Cutting-edge
an authentic juice space




