
لمحة عن الشركة



ي «®Oranfresh» من خالل العالمة التجار�ة أورانف��ش  تطور أجرو�ندوس��
تكنولوج�س  Agroindustry Advanced Technologies» أدڤا�ست 
S.p.A.» بهدف الحمض�ات  لع�  اآلل�ة  الما�ينات  من  ح��ة  سلسلة   وت�تج 
آالت قطا��   �

�� الطب�ع�ة  والعصائر  الصح�ة  األغذ�ة  ع�  ا�د  � الم�� الطلب   تلب�ة 
� ذلك

�� 
ً
، مستخدمة  البيع واألسواق المرك��ة وقطاع الفنادق والمطاعم والمقا��

ا .التكنولوج�ات والعمل�ات األ��� ابت�ار�

المنطقة  �
�� والتط��ر  لل�حث  ومركز  وم�اتب  إنتاج  مصانع  كة  ال��  تضم 

� العالم، من ب�نها
� �اتان�ا، وتصدر إ� أ��� من 60 دولة ��

� إي�نا ڤا�� ��
 الصناع�ة ��

ق وال�� أورو�ا  شمال  ودول  ال�ا  وأس�� األم��ك�ة  المتحدة  والوال�ات   �  الص��
األوسط واألق�، �اإلضافة إ�
 منذ أ��� من «®Oranfresh» إ�طال�ا �الطبع، ح�ث توجد ما�ينات أورانف��ش
أوتوج��ل متاجر  من   700 من  أ���   �

�� ا  عام� أهم «Autogrill» خمسة ع��   �
�� 

� أشهر
� المطارات، و��

 المدن اإل�طال�ة ع� طول ش��ات الطرق ال��عة، و��
� �اتان�ا لدى ماك �اف�ه من مجموعة ما�دونالدز

.المقاصف، و��

 �التقدير ع� المستوى «®Oranfresh» تتمتع العالمة التجار�ة أورانف��ش
� أشهر مطاعم

� أفخر الفنادق والمطاعم، و��
ة �� �  العال�� وتحتل م�انة مم��

� أهم المرا�ز التجار�ة وسالسل المتاجر
 األطعمة ال��عة واألسواق المرك��ة و��

� جميع أنحاء العالم
��.

ي أدڤا�ست تكنولوج�س) «.A.A.T» .أ.أ.ت  Agroindustry» أجرو�ندوس��
Advanced Technologies») كة مساهمة �شأت عام 1998، ن��جة �� 
�ال د�ـڤ�ل��منت) «.A.I.D» .النفصال جزء من أ.إ.ت  أج���ل��� إندوس��
«Agriculture Industrial Development») ،1969 تأسست عام �

 ال��
و�ــــج � الزراعة اإل�طال�ة، وال��

ا �� ا مبتكر� �  وذلك من أجل إحداث تغ��
 للحمض�ات وأنواع أخرى من الفا�هة، من خالل تنف�ذ ما�ينات صناعات
.زراع�ة متطورة



ي أدڤا�ست تكنولوج�س  تجتهد أجرو�ندوس��
«Oranfresh» افة� �

ا االستفادة، ��  ل�� �صبح ممكن�
 النطاقات واألما�ن، من منتجات صح�ة وطب�ع�ة

تقال أو عص�� التفاح  وطازجة �الفعل، مثل عص�� ال��
ا، من أجل ��� ثقافة  المعصور �الطرد المركزي تو�

.الو�� الص�� المرت�ط �التغذ�ة والمنتجات الطازجة

 «®Oranfresh» من خالل ما�ينات أورانف��ش
كة  المخصصة لقطاع المطاعم وآالت البيع تروج ال��
� المدارس

تقال المعصور للتو ��  الستهالك عص�� ال��
 والجامعات والمرا�ز التجار�ة والمس�شف�ات
�ات متاجر البيع القطا�� .وك��

المهمة والرؤ�ة



� مرا�ز الخدمة، --
� أورو�ا، ح�ث توجد ��

 أور إم5: مصنوعة �ال�امل من الُصلب المقاوم للصدأ، وتحتوي ع� نافذة أمام�ة لمشاهدة عمل�ة الع�. توجد ع� نطاق واسع ��
� ،«Autogrill» مثل أوتوج��ل � ما�ينات ع� الحمض�ات اآلل�ة، وتتم�� � الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، وُ�نَصح بها من أجل االستخدام المكثف. تعت�� ما�ينة أور إم5 رائدة ب��

 و��
�األناقة والقوة

-
أورانجي�يوس: تتمتع بنفس فعال�ة ما�ينة أور إم5، ل�نها مصنوعة من --

ة الحجم وذات تصم�م إ�طا�� أنيق،- ا �فضل نظام الع� الذي �مكن إخراجه �ال�امل. أورانجي�يوس صغ�� � التنظ�ف، وذلك أ�ض�
 بول�مرات ق��ة، مما �جعل الما�ينة أخف وأسهل ��

ا. ُينَصح بها من أجل االستخدام المتوسط- المكثف، واختارها ما�دونالدز إ�طال�ا ل�� تنضم إ� فروع ماك �اف�ه الخاصة �ه لجودتها و�م�ان�ة  وتعت�� أحد منتجاتنا األ��� مب�ع�
تقال المعصور LCD االعتماد عليها. الما�ينة مزودة �شاشة تقال الواجب ع�ە، و�سجل عدد ال�� .تعمل �اللمس ومتعددة الوظائف �حجم 5 بوصة، و�� ت�يح ض�ط عدد ال��

� الدق�قة-
اوح قطرە من 60 إ� 86 ملم ��عة 23 ثمرة �� .�ع� المود�الن �الهما برتقال ي��

- 
�سا سهلة االستخدام، - � الدق�قة. ما�ينة إ�س��

� العالم، و�� قادرة ع� ع� ثمار �صل قطرها إ� 76 ملم ��عة 14 ثمرة ��
�سا: �� أصغر ما�ينة ع� حمض�ات آل�ة ��  إ�س��

ة الحجم � تحتوي ع� طاولة بيع صغ�� اف�ة، ومناس�ة �امت�از للحانات والَمَحال التجار�ة ال�� ل�نها اح��
.

اف�ة - وات، و�� ما�ينة اح��  تعت�� ڤيتالجو� ما�ينة ع� تجار�ة �الطرد المركزي، و�� مخصصة للوضع ع� طاولة البيع من أجل استخراج العص�� من الفا�هة والخ��
� �المتانة ..تتم��

is 
orange 

VITALJUICER EXPRESSA ORANGENIUS ORANGENIUS EVO ORM5 ORM5 + HOPPER HR SUPERMARKET

املنتجات من املاكينات املخصصة للفنادق واملطاعم واملقاهي



آالت البيع
 من الرشكات ��Agroindustry Advanced Technologies S�p�A� أصبحت أجروإندوسرتي أدڤانست تكنولوجيس �Oranfresh� من خالل العالمة التجارية أورانفريش

 الرائدة فعلًيا يف القطاع� يف عام 1987 اخرتعت الرشكة أول آلة بيع لعصري الربتقال املعصور للتو، وأدخلتها إىل األسواق، ومل تكن هذه املاكينة موجودة من قبل� بعد أكرث من

 رائدة عاملًيا بال منازع من خالل أكرث من 5000 وحدة مبيعة يف كافة أنحاء العامل� تنتج الرشكة 5 موديالت مختلفة �Oranfresh� 30 عاًما غدت العالمة التجارية أورانفريش

��www�oranfresh�com من آالت البيع �ملزيد من املعلومات زر املوقع اإللكرتوين

 مزودة بنافذة كبرية مضادة للكرس مصنوعة من زجاج مزدوج، وهو أمر يتيح للعمالء مشاهدة عملية العرص بالكامل آنًيا، �Oranfresh� آالت البيع الصحية من أورانفريش

�مام يزيد من مستوى االهتامم باملاكينة

�وجود نظام متطور للقياس عن ُبعد يتيح مراقبة كافة معايري املاكينة آنًيا عن طريق كمبيوتر شخيص أو جهاز لوحي أو هاتف ذيك، بدايًة من املبيعات إىل تشخيص األعطال

�تضمن املاكينة توفر معايري صحية عالية يف كافة األوقات بفضل وجود نظام تنظيف ذايت داخيل فعال يستخدم دفعات مياه مرتفعة الضغط، باإلضافة إىل وجود خيار التطهري

 ميكن تزويد املاكينات، بحسب الطلب، بأحدث أنظمة الدفع وأكرثها انتشاًرا� بدايًة من الدفع بكافة العمالت العاملية، وحتى طرق الدفع غري النقدية �بطاقات االئتامن،

��الهواتف الذكية، رمز االستجابة الرسيعة، القسائم، الخ

 OR130 OR MULTI JUICE OR TAKE AWAY OR APPLE JUICE OR FILL UP



HR Refrigerated in Germany. HR Supermarket in a Carrefour Market

 سلسلة الما�ينات المخصصة لسالسل األسواق المرك��ة تضم مود�الت أ�ش آر وت�ك أواي
 وف�ل أب. ت�يح هذە المود�الت للمستهلك إعادة تعبئة زجاجات/ أ�واب الوج�ات الجاهزة،

ا وحفظها ع� رف الثالجة .أو ت�يح للعامل إعادة ملء الزجاجات مس�ق�
ة �محرك من أجل  مود�ال أ�ش آر س��رماركت وأ�ش آر ر�ف��ج��دت مزودان �سلة صغ��

� إ�طال�ا، من جانب سالسة معروفة مثل �ارفور
ا سواء �� � ا كب��

�
تقال، وحازا استحسان  ال��

� �ار�س من جانب أو�شان و�ارفور،
� الخارج، �ش�ل خاص ��

، أو �� �  وكوناد و�ل ج�جان��
� الس��د من جانب إ��ا وكووب

.وألمان�ا من جانب إ�د��ا، و��
� 2015، و�� تتمتع

�ن الثا�� ��� / ت إ� األسواق منذ نوفم��
�
دِخل

�
 ما�ينة أور ف�ل أب الجد�دة أ

ا�د االهتمام بهذا المود�ل �فضل خصائصه الف��دة من ناح�ة � اع نموذج منفعة. ي�� اءة اخ��  ب��
�د، ح�ث ي�يح الحفاظ ع� درجة حرارة �ش�ل متواصل، و�قلل من عمل�ة  النظافة والت��

ا، مود�ل  تخم�� العص�� الطازج: بهذە الط��قة، �حتفظ العص�� ��افة سماته الصح�ة. وختام�
 لألسواق المرك��ة ومتاجر األطعمة من خالل عمل�ة منع

ً
 فعا�

ً
 أور ت�ك أواي الذي �مثل ح�

.��ب الحرارة الح��ة

 الحل املثايل لألسواق املركزية� موديالت أتش آر وتيك أواي وفيل أب



العالمة التجارية

نظام العرص

 تعترب العالمة التجارية أورانفريش

«Oranfresh®» رائدة عاملًيا يف مجال آالت 

 البيع املخصصة لعصري الربتقال املعصور

 للتو. من خالل العالمة التجارية أورانفريش

«Oranfresh®» تضمن رشكة 

 أجروإندوسرتي أدڤانست تكنولوجيس

 Agroindustry Advanced» املساهمة

Technologies S.p.A.» أن عصري الربتقال 

 املعصور للتو يحتفظ بكافة الخصائص

 الصحية للربتقال الطازج الذي ينتقل يف ثوان

 قليلة من نظام العرص إىل الكوب يف ظل

.أقىص قدر من النظافة

 إن هذا األمر نتاج لعملية فريدة من نوعها

 يف هذا القطاع، حيث يتم يف الحال تحضري

 عصري معصور للتو وعايل الجودة وخال من

 الزيوت املرة املوجودة يف القرشة، طبيعي

!100% وخاِل من أي إضافة سكر أو ماء

 نظام العرص الرأيس الحرصي وشديد

 االبتكار حاصل عىل براءة اخرتاع عىل

 املستوى العاملي، وهو فريد يف العامل بسبب

 خصائصه الفنية واملردود من العصري. إنه

 ثورة حقيقية يف استخالص عصري الربتقال،

 فهو عبارة عن عملية تَُحرضِّ يف الحال عصري

 برتقال معصور للتو وذو جودة عالية وخاِل

 من الزيوت املرة املوجودة يف القرشة.

 مبجرد إدخال الربتقال يف ماكينة عرص

 الحمضيات، سيحولون كًُال عىل حدٍه إىل

 منطقة العرص حيث سيقطعون إىل نصفني.

 ًيعَرص كل نصف مع الحفاظ عىل فصل

 العصري عن زيوت القرشة. يسري العصري يف

 قنوات ويَُصب يف الكوب أو الزجاجة؛ بينام

.تنزلق القشور إىل وعاء يسهل فكه



ُصِنَع يف إيطاليا

 نجاح ماكيناتنا وآالت البيع الخاصة بنا يعترب

 نتاج للتميز اإليطايل الذي مييز تخطيط كامل

 السلسلة التي تحمل العالمة التجارية أورانفريش

�Oranfresh®� وإنتاجها وتصميمها األنيق�

 لهذا نجعل من ُصِنَع يف إيطاليا عالمتنا التجارية

 الحرصية� فكوننا رواد يف القطاع، يجعلنا دامئًا

 نحظى بالتقدير بسبب مستويات الجودة العالية

 التي نضمنها من خالل فحص واختبار كافة

 مكونات جميع القطع التي يتم تجميعها داخل

�مصنع اإلنتاج الخاص بنا يف كاتانيا

 إن عصري الربتقال الذي نقدمه يتمتع بالتقدير بسبب

 مذاقه الطبيعي اللذيذ، وذلك تحديًدا لخلوه من

 الزيوت العطرية املُرة (ال يحدث مطلًقا أي تالمس

 بني العصري والقرشة)، ومن بقايا اللُب. إنها عملية

 فنية فعلية تلبي الحاجة إىل تغذية صحية يف كافة

.انحاء العامل

أعىل مردود وأقل إهدار

 بفضل التدابري التقنية التي يتخذها قسم البحث والتطوير

 لدينا، ميكننا تقديم أفضل عالقة بني الجودة والسعر يف

 القطاع� إن ما مييز العالمة التجارية أورانفريش

�Oranfresh®� منذ سنوات هو تحقيق أعىل مردود من 

 العصري يف السوق مقارنًة باملنافسني، مع الحفاظ عىل جودة

عطرية عالية يف املنتج� العدد نفسه من الربتقال، ولكن

عصري أكرث ومذاق أغنى



براءات االخرتاع وشهادات االعتامد
 عملية العرص الحرصية الخاصة بالعالمة التجارية أورانفريش

«Oranfresh®»- -والتي توفر للمستهلك عصري فائق الجودة 

 والتكنولوجيات املوجودة يف ماكيناتنا يتمتعون برباءات اخرتاع مودعة يف

 BO95A00066و BO2006C01310 :أنحاء العامل منذ عام 1995

 TO2010A000609و TO20104000608و BO2006A000640و

.BO2014A000280و BO2013A000436و

 تحوز رشكة أجروإندوسرتي أدڤانست تكنولوجيس املساهمة

«Oranfresh» أهم شهادات االعتامد الدولية (CE وNSF وUL 

 التي تثبت معايري (CSAو TUVو CCCو IECو NAMAو

 النظافة العالية وامتالك كافة املتطلبات املتوافقة مع اللوائح

.الدولية املرتبطة بالعملية واملنتج النهايئ يف السوق الدويل



OR Take Away model in the famous Dutch supermarket chain Albert Heijn.

 يف عام 2012 أودعت رشكة أجروإندوسرتي أدڤانست تكنولوجيس املساهمة

«Oranfresh.» براءة االخرتاع أورانفريش «Oranfresh®» الخاصة مبوديل آلة البيع أور 

 تيك أواي، التي تقدم عصري برتقال طازج يف أكواب الوجبات الجاهزة التي متنع ترسب

 الحرارة. ال يوجد منافس يف األسواق لهذا االبتكار الفريد والحرصي، والذي يوفر للرشكة

.ميزة تنافسية

 كذلك عىل براءة االخرتاع األوروبية «®Oranfresh» يف عام 2015 حصلت أورانفريش

 الخاصة بآلة البيع تيك أواي، ويف عام 2016 حصلت عىل براءة االخرتاع يف الواليات

 املتحدة األمريكية، وكالهام صدرت من أجل آالت البيع الحرصية التي تقدم عصري طازج

 يف أكواب الوجبات الجاهزة سعة 360 ملل والتي متنع ترسب الحرارة. تحظي ماكينة أور

 تيك أواي بالكثري من التقدير وتطلبها منافذ التوزيع الكبرية عامليًا، وهي متثل يف الوقت

 املبيعة يف كافة أنحاء «®Oranfresh» الحايل 40% تقريبًا من آالت البيع أورانفريش

.العامل

براءة اخرتاع تيك أواي



 إن أور أبل جوس عبارة عن آلة بيع ثورية طُِرَحت عام 2017، وهي بال منافس،

.وتقدم خالل ثواٍن قليلة عصري تفاح مركز طازج وطبيعي ُمَحرضَّ يف الحال

 بدعم من عقود طويلة من الخربة يف تطوير ماكينات مخصصة لعصري الربتقال، قررت

 Agroindustry Advanced» رشكة أجروإندوسرتي أدڤانست تكنولوجيس املساهمة

Technologies S.p.A.» أن تستكشف أيًضا مجال عصري التفاح متبعًة بذلك اقرتاح 

 منتجي التفاح وتجار تجزئته، لتتمكن من تقديم اختيار أوسع للعمالء باإلضافة إىل

.املاكينات التقليدية لعصري الربتقال

 فبعيًدا عن أنها منتج جديد متاًما، إال أن املردود الناتج هو ما يجعل هذه املاكينة

.فريدة واستثنائية

 فعلًيا املردود الناتج يعترب أعىل بكثري مقارنًة بالربتقال: يكفي من تفاحتني إىل 3

 تفاحات للحصول عىل كوب من العصري. ميكن كذلك استخدام أنواع مختلفة من

 التفاح، مثل التفاح األصفر وتفاح جراين سميث وتفاح ريد ديليشس وتفاح فوجي

.وتفاح بينك ليدي، الخ

املاكينة الجديدة أور أبل جوس



Expressa professional
in a bakery in Finland.

McCafè (McDonald’s group)
with a Orangenius model.

Horeca in the World

Orangenius in a Chilean fry shop.



HR Supermarket in a  supermarket, 
in Belgium.

Denmark Bar, 
ORM5.

Horeca in the World

HR Supermaket in a supermarket of the ICA Maxi chain (Sweden).



HR Supermarket
in Finland.

ORM5 in an Autogrill point, Italy

Horeca in the World

Orangenius in a yogurt bar in the United Kingdom.



OR 130 at the Beverly Connection 
Mall, Los Angeles.

Vending in the World

OR 130 in Athens (Greece)

OR 130 in a 
canteen in  China.



OR Take Away in a 
Shopping Mall in Dubai.

Vending in the World

OR 130 in the
Montréal University, Canada.

OR Take Away in a Carrefour supermarket in Paris, France.



OR Take Away at Sao 
Paulo Airport, Brazil.

OR 130 in Paris.

OR130 in a School in Bulgaria.

Vending in the World



OR 130 in a " tness center
in Seattle (USA).

OR 130 in Mexico City.

The Oranfresh® “made in Italy” in China.

Vending in the World



ORANFRESH SRL
Blocco Palma I, Zona Industriale - 95121 Catania (Italy) 

Tel. +39 095 291233 - Fax. +39 095 29111
www.oranfresh.com - info@oranfresh.com 
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