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Zummo Innovaciones Mecánicas, een Spaans 
bedrijf opgericht in Valencia, begon in 1992 aan 
de uitdaging om de perfecte sinaasappelpers 
te ontwikkelen. Met als doel wereldwijd de 
meest effectieve en efficiënte technologie te 
realiseren op het gebied van automatische 
sinaasappelpersen. Nu, 25 jaar later, is Zummo 
een topmerk dat bekend staat om haar kwaliteit 
en exclusieve perssysteem.

De oorsprong
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Alle Zummo sinaasappelpersen beschikken over een exclusief en 
uniek perssysteem: het EVS systeem (Efficient Vertical System). 
Dit houdt in dat het fruit wordt geperst met een rechtstandige 
beweging waardoor de opbrengst hoog is en de maximale 
hoeveelheid sap uit het fruit wordt gehaald, zonder bittere smaak 
van de schil.

Een van de geheimen van het lekkerste vers geperste sinaasappelsap 
is het reduceren van de weg die het vers geperste sinaasappelsap 
moet afleggen; deze weg dient zo kort mogelijk te zijn. Het Open 
View systeem laat dit zien en maakt de Zummo sinaasappelpersen 
speciaal: klanten hebben altijd zicht op het fruit dat geperst wordt 
en op het persproces zelf.

Zummo sinaasappelpersen bieden meer dan alleen sinaasappelsap. 
Alle persen zijn uitgerust met de MultiCitric technologie, dit 
betekent dat allerlei soorten citrusvruchten geperst kunnen worden. 
Sinaasappels, citroenen, grapefruits, mandarijnen en limoenen. 
Sommige persen kunnen zelfs granaatappels persen. 
Maak zelf de mix die je wilt.

Citrusvruchten Granaatappels
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“Mensen in meer dan 90 landen drinken sinaasappelsap uit een Zummo”



Pag.6

Horeca modellen
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Ref. Z1
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Spanning 
Motor 
Energieverbruik 
Automatisch 
Stand by systeem 
Gewicht 
Toevoer 
Vruchten per minuut 
Capaciteit afvalbakken 
Diameter vrucht 
 
Afmetingen 
Veiligheid 
Programmeerbaar

230 V  
0,16 PK 
165 W (Stand By 1,6 W) 
Optioneel automatisch startsysteem 
Ja 
29,5 kg 
1 kg 
6,5  
9 l 
55-70 mm   
63-75 mm 
678 (h) x 339 (b) x 387 (d) 
Veiligheidsschakelaars 
Ja

Technische kenmerken

De Zummo Z1 is de meest compacte volautomatische 
sinaasappelpers uit het assortiment. Dankzij de breedte van 
slechts 34 centimeter en de snelheid van 6,5 sinaasappels per 
minuut, is de Zummo Z1 vrijwel overal te plaatsen. Hierdoor is 
er voor deze compacte sinaasappelpers vrijwel altijd een plek te 
vinden en is deze sinaasappelpers zeer geschikt voor de kleinere 
cafetaria’s, restaurants, lunchrooms, cafés, bedrijfskantines en 
fitness centra (maximaal 30 glazen per dag). 

*De Z1 kan alleen sinaasappels persen
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Spanning 
Motor 
Energieverbruik 
Gewicht 
Toevoer 
Vruchten per minuut 
Capaciteit afvalbakken 
Diameter vrucht 
 
Afmetingen 
Veiligheid 
Programmeerbaar 
Capaciteit mand

230 V 
0,33 PK 
275 W 
52 kg 
1,5 kg 
10 
18 l 
55-70 mm / 70-90 mm 
Optioneel: 45-60 mm 
720 (h) x 504 (b) x 420(d) 
Veiligheidsschakelaars 
Ja 
5,5 kg

Technische kenmerken

Ref. Z06Z06
De Zummo Z06 is een compacte en zeer praktische volauto- 
matische sinaasappelpers met een capaciteit van 10 sinaas- 
appels per minuut. Daarnaast beschikt de Zummo Z06 
standaard over twee ruime RVS afvalbakken. Deze Zummo 
Z06 is uitermate geschikt voor onder meer restaurants, 
lunchrooms, cafés, fitness centra en sappenbars met 
beperkte ruimte maar waar men wel een breder aanbod van 
verse vruchtensappen wil aanbieden.



Pag.9

Z06 Compact Z06 Standaard Z06 Duo
Ref. C26 Ref. ZM06 Ref. C36



Pag.10

Ref. Z14

Spanning 
Motor 
Energieverbruik 
Gewicht 
Vruchten per minuut 
Capaciteit afvalbakken 
Diameter vrucht 
 
Afmetingen 
Veiligheid 
Programmeerbaar 
Capaciteit mand

230 V 
0,33 PK 
275 W 
58 kg 
11 
14 l 
55-75 mm / 70-90 mm 
Optioneel: 45-60 mm / 53-60 mm 
788 (h) x 478 (b) x 444 (d) 
Veiligheidsschakelaars 
Ja 
9 kg

Technische kenmerken

De Zummo Z14 is een zeer aantrekkelijke sinaasappelpers 
met een capaciteit van 11 sinaasappels per minuut. Vanwege 
het innovatieve design is het een zeer compacte, veelzijdige 
en gebruiksvriendelijke sinaasappelpers. De Zummo Z14 is 
uitermate geschikt voor onder meer restaurants, lunchrooms, 
cafés, fitness centra en sappenbars, waar veel vers geperst 
sinaasappelsap wordt genuttigd.
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Z14 Duo
Ref. C314

Z14 met RVS kokers
Ref. ZM14

Z14 RVS
Ref. C114

Z14 Self Service
Ref. CG114

Z14 Duo Plus
Ref. C714

Z14 Self Service Duo
Ref. CG314

Z14 Duo Plus20
Ref. C714A20

Z14 Self Service Duo G
Ref. CGC314
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Z14 Self Service Duo Plus
Ref. CG714

Z14 Self Service Duo Plus G
Ref. CGC714

Z14 Self Service Duo Plus20
Ref. CG714A20

Z14 Self Service Duo Plus20 G
Ref. CGC714A20

Z14 Service Duo
Ref. C414

Z14 Service Duo20
Ref. C414A20

Z14 Service Duo Plus
Ref. C814

Z14 Service Duo Plus20
Ref. C814A20



Pag.13

Z14 Fresh
Ref. C614

Z14 Fresh20
Ref. C614A20

Z14 Fresh Duo Plus
Ref. C914

Z14 Fresh Duo Plus20
Ref. C914A20



Pag.14

Spanning 
Motor 
Energieverbruik 
Gewicht 
Vruchten per minuut 
Capaciteit afvalbakken 
Diameter vrucht 
 
Afmetingen 
Veiligheid 
Programmeerbaar 
Capaciteit mand 
Filter

230 V 
0,33 PK 
360 W (Stand By 2,4 W) 
81,5 kg 
40 
30 l 
53-76 mm  
Optioneel: 64-88 mm / 77-100 mm 
980 (h) x 598 (b) x 545 (d) 
Veiligheidsschakelaars 
Ja 
9 kg 
Automatische reiniging

Technische kenmerken

Ref. Z40

Z40
De Zummo Z40 is het snelste model in het assortiment van 
Zummo: deze sinaasappelpers perst 40 sinaasappels per minuut. 
De Z40 past daarmee uitstekend in horecagelegenheden en 
supermarkten waar de vraag snel en groot is. Tevens is deze pers 
ideaal voor de Out-of-Home sector zoals scholen, tankstations, 
treinstations, ziekenhuizen en verpleeghuizen.
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Z40 Standaard
Ref. ZM40

Z40 Self Service
Ref. CG40

Z40 Duo Plus
Ref. C740

Z40 Duo Plus Slim
Ref. C740ESP

Z40 Self Service Duo Plus G
Ref. CGC740

Z40 Self Service Duo Plus
Ref. CG740

Z40 Self Service Duo Plus Slim
Ref. CG740ESP

Z40 Service Duo Plus
Ref. C840
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· Heerlijke smaak
· Hoog rendement
· Hoge capaciteit tot 2 liter per minuut
· Stil
· Grote doorvoeropening van 75mm
· Snel en zeer eenvoudig te reinigen
· Magnetische bevestiging mengkom
· Aluminium onderstel en RVS mengkom

De Zummo Z22 is een compacte en snelle sapcentrifuge in het  
assortiment van Zummo sinaasappelpersen. Ideaal voor horeca- 
gelegenheden waar de vraag naar vers bereid fruit- en groente- 
sappen groot is: de Z22 produceert 2 liter sap per minuut.

Spanning 
Motor 
Energieverbruik 
Toeren 
Gewicht 
Capaciteit afvalbak 
Afmetingen

220 V - 50 Hz 
275 W 
800 W 
3600 Rpm 
18,5 
9 l 
290 (h) x 438 (b) x 512 (d)

Technische kenmerken

Z22

Ref. Z22
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Vending modellen



Pag.18

Ref. ZV25ZV25
· Z14 Sinaasappelpers 
· Perssysteem is bevestigd op een uitneembaar frame voor  
 eenvoudig onderhoud 
· Uitneembaar koelsysteem 
· Direct sap: het sap komt direct in het glas terecht 
· Bekerruimte is voorzien van een automatische blokkering van  
 de deur 
· Informatief display met menu in 8 talen 
· Informatie omtrent foutmeldingen 
· Beveiligd deel voor de munt- of bankbiljettenautomaat 
· Elektronische temperatuur controle 
· Instelbare automatische reiniging op basis van het aantal  
 geserveerde glazen sap of na verloop van tijd

Spanning 
Motor 
Zelfstandigheid 
Bereidingstijd 
Koeling 
Gewicht 
Capaciteit toevoer 
Beker dispencer 
Diameter vrucht 
 
Afmetingen 
Veiligheid 
Maximale waterdruk

230V-50Hz 
700 W 
50-55 glazen 
16-21 seconden 
R134A 
225 kg 
25 kg fruit 
115 glazen van Ø 70-71mm van 150 - 200 cc 
55-75 mm 
Optioneel: 70-90 mm 
1845 (h) x 680 (b) x 700 (d) 
Veiligheidsschakelaars 
6 bar

Technische kenmerken
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Ref. Z10

Z10

230V-50Hz 
1400 W 
100-110 glazen 
16-21 seconden 
R134A 
298 kg 
45-50 kg fruit 
140 glazen van Ø 70-71mm van 150 - 220 cc 
55-75 mm 
Optioneel: 70-90 mm 
1830 (h) x 1000 (b) x 680 (d) 
Veiligheidsschakelaars 
6 bar

Technische kenmerken

· Z06 Sinaasappelpers 
· Koelsysteem bovenin 
· Laag energieverbruik 
· Informatief display met numeriek systeem 
· Direct sap: het sap komt direct in het glas terecht 
· Verlicht venster voor nog beter zicht op het persproces 
· Elektronische temperatuur controle 
· Instelbare automatische reiniging op basis van het aantal  
 geserveerde glazen sap of na verloop van tijd 
· Alle personderdelen kunnen worden gedemonteerd

Spanning 
Motor 
Zelfstandigheid 
Bereidingstijd 
Koeling 
Gewicht 
Capaciteit toevoer 
Beker dispencer 
Diameter vrucht 
 
Afmetingen 
Veiligheid 
Maximale waterdruk



Pag.20

Kiosk model
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De Zummo kiosk is het ideale verkooppunt en de meest innovatieve en aantrekkelijke manier 
om de consument een glas vers geperst sinaasappelsap te serveren evenals andere dranken. 
De volledige omtrek is beschikbaar als werkblad waardoor de klanten aan alle zijden geholpen 
kunnen worden. Alle Zummo sinaasappelpersen zijn geschikt voor gebruik in de Zummo 
kiosk. 

De Zummo Kiosk is gemaakt van fiberglas, heeft de vorm en de kleur van een sinaasappel 
en kan op een trailer worden vervoerd. De kiosk opent verticaal middels een aan de zijkant 
geplaatste geleider. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte en kan de kiosk 
rondom gebruikt worden voor de verkoop. De kiosk is standaard voorzien van een aanrecht 
met wasbak, verlichting en een centrale stoppenkast.

In de kiosk kan een sinaasappelpers naar uw keuze worden geplaatst. Ook is er voldoende 
ruimte voor andere apparatuur, zodat verschillende producten kunnen worden verkocht. 
Standaard wordt de kiosk geleverd zonder sinaasappelpers.

Eigenschappen:
- Verrijdbaar
- Af te sluiten
- Voorzien van spoelbak en kraan
- Ruimte voor meer dan alleen een sinaasappelpers

ZK
Ref. ZK

* Technische informatie wordt verstrekt voor de transportwagen.

Technische kenmerken

Gewicht 
Afmetingen (gesloten) 
Afmetingen (open) 
Hoogte opening

300 kg 
2655 (H) X Ø2240 mm 
3445 (H) X Ø2240 mm 
790 mm
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Importeur Benelux
Sanomat BV

4e Garnizoensdok 8
3439 JD NIEUWEGEIN
Nederland

Postbus 1333
3430 BH NIEUWEGEIN
Nederland

+31 (30) 608 4143
info@sanomat.nl
www.sanomat.nl

— We zijn ons er zeer van bewust dat ons imago wordt bepaald door 
de kwaliteit van onze producten, de service en alle betrokken personen. 
De innovatie en ontwikkeling van onze machines wordt onderstreept 
door de afgegeven garantiecertificaten. Alle Zummo machines hebben 
een CE keuring en eventuele andere certificaten, afhankelijk van het 
model. Deze certificaten stellen ons in staat Zummo machines over 
de hele wereld te verkopen. Tevens heeft Zummo een Kwaliteit- en 
Milieu Management Systeem voor het ontwerp van de automatische 
sinaasappelpersen en dit voldoet aan de ISO 9001 standaard.




