
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Friulco IOTA SILVER/ BLACK    
   

Wielozadaniowa sokowirówka do produkcji soków warzywnych i owocowych. Bardzo małe 

wymiary i nieprzeciętna moc sprawiają, że jest idealna do zastosowań w małej i średniej 

gastronomii. Model ten posiada największą na rynku szybkość pracy, bo aż  15 500 obrotów 

na minutę. Włoski design w połączeniu ze srebrną lub czarną kolorystyką pasuje do 

wszystkich lokali, w tym przede wszystkim, do tych o wyższym standardzie. 

 

• Najszybsza sokowirówka na rynku: 15 500 obrotów 

na minutę  

• Mocny silnik (400 W) 

• Największa wydajność potwierdzona testami 

• Zajmuje bardzo mało miejsca 34 sz./ 34 g./ 43 cm wys. 

• Podwójna tarcza rozdrabniająca 

• Obudowa wykonana z anodowanego aluminium 

• Brak plastiku w kluczowych elementach 

• System bezpieczeństwa pracowników jak i 

urządzenia zapobiegający przypadkowemu 

uruchomieniu podczas rozkładania/ składania 

urządzenia. 

• Łatwa i przyjazna obsługa 



Friulco KALLIMA  

   

Model KALLIMA to sokowirówka wagi ciężkej. Dedykowana do dużych i bardzo dużych 

przerobów. Mocny 800 watowy silnik w krótkim czasie produkuje sok ze wszystkich warzyw 

i owoców jakie tylko sobie zażyczysz. Przystosowana do pracy ciągłej. 

• Mocny silnik (800 W) 

• Największa wydajność potwierdzona testami 

• Duża prędkość obrotowa (3 000 obr. / 1

 minuta) 

• Duża średnica otworu wsadowego (77 mm

 średnicy) 

• Podwójna tarcza rozdrabniająca 

• Obudowa wykonana z anodowanego

 aluminium 

• Brak plastiku w kluczowych elementach 

• System bezpieczeństwa zapobiegający

 przypadkowemu uruchomieniu podczas

 rozkładania/ składania urządzenia 

• Łatwa i przyjazna obsługa 

 

 
Friulco GALATEA  

   

Najwyższy model w gamie sokowirówek FRIULCO. Dedykowany do bardzo dużych przerobów 

i pracy ciągłej. Model GALATEA wyposażony jest w regulator szybkości obrotowej silnika, 

dzięki czemu można stosować różne prędkości wyciskania do różnych rodzajów warzyw 

i owoców. Szeroki otwór wsadowy (86 mm średnicy) sprawia, że nie trzeba kroić produktów   

np. jabłek. 

• Mocny silnik (800 W) 

• Największa wydajność potwierdzona testami 

• Regulowana prędkość obrotowa (zakres od

 3 000 do 6 000 obr. / 1 minuta) 

• Duża średnica otworu wsadowego (86 mm

 średnicy) 

• Podwójna tarcza rozdrabniająca 

• Obudowa wykonana z anodowanego

 aluminium 

• Brak plastiku w kluczowych elementach 

• System bezpieczeństwa zapobiegający

 przypadkowemu uruchomieniu podczas

 rozkładania/ składania urządzenia 

• Łatwa i przyjazna obsługa 



 
Friulco ARGOS – absolutna nowość w Polsce!  
   

Innowacyjne i niespotykane urządzenie do produkcji soku typu „cold press”.  Jedna 

z niewielu na świecie wyciskarek wolnoobrotowych do zastosowań komercyjnych/ 

gastronomicznych. Prędkość obrotowa to raptem 45 obrotów na 1 minutę, dzięki czemu 

wszystkie pożądane składniki jak witaminy, minerały czy antyoksydanty z wyciskanych 

owoców i warzyw zostają w soku. Niezwykłą wydajność zapewnia opatentowany system 

wyciskania, dzięki któremu generowany odpad jest praktycznie suchy. 

 

• Niespotykany system wyciskania 

wolnoobrotowego 

• Mocny silnik (750 W) 

• Jedna z niewielu na rynku wyciskarek 

wolnoobrotowych do zastosowań profesjonalnych 

• Największa wydajność potwierdzona testami 

• Duża średnica otworu wsadowego (77 mm 

średnicy) 

• Obudowa wykonana z anodowanego aluminium 

• Brak plastiku w kluczowych elementach 

• System bezpieczeństwa pracowników jak 

i urządzenia zapobiegający przypadkowemu 

uruchomieniu podczas rozkładania/ składania 

urządzenia 

 

 

Friulco VESUVIO 
 

Sokowirówka i półautomatyczna wyciskarka do cytrusów w jednym! Dzięki tej multi-

wyciskarce, wyciskanie cytrusów i warzyw jest niezwykle proste i szybkie. 

 

• 2 urządzenia w jednym 

• Najszybsza sokowirówka na rynku: 15 500 

obrotów na minutę  

• Największa wydajność potwierdzona testami 

• Zajmuje mało miejsca 30 sz./ 36 g./ 38 cm 

wys. 

• Podwójna tarcza rozdrabniająca w części 

warzywnej 

• Obudowa wykonana z anodowanego 

aluminium 

• System bezpieczeństwa pracowników jak 

i urządzenia zapobiegający przypadkowemu 

uruchomieniu podczas rozkładania/ składania  



 

  

 

Wyłączny dystrybutor FRIULCO w Polsce: 

 

SWIEZOWYCISKAJ.PL 

+48 506 055 595 

info@swiezowyciskaj.pl 

 


