
INTRODUCTION

HEALTHY VENDING MACHINES

العربية



 أورانفريش عالمة تجارية إيطالية يف العامل املتخصص يف تطوير املاكينات اآللية

 .لتوزيع عصائر الفاكهة الطازجة وعصارات الحمضيات االحرتافية

 نطور ماكينات آلية لتوزيع عصائر الفاكهة الطازجة ونصنعها باستخدام تكنولوجيات

�متقدمة وعمليات إنتاجية عالية االبتكار� نصدر منتجاتنا إىل جميع القارات

 حالًيا توجد العالمة التجارية أورانفريش يف أكرث من 60 دولة� تجاحنا قائم عىل

 �الجودة والفاعلية

 �ُصِنَع يف إيطاليا من 1987

COMPANY



The Market

BUSINESS OPPORTUNITY

 الطلب املتزايد عىل الطعام الصحي يف جميع أنحاء العامل أدى إىل حدوث ثورة يف صناعة

 .التوزيع اآليل، وكذلك يف سلسلة املنتجات املعروضة يف املتاجر

 نحن يف أورانفريش نؤمن بأن التوزيع اآليل للمنتجات الطبيعية هو األفق الجديد لهذا التوجه الصحي.

 لهذا السبب صنعنا سلسلة كبرية من ماكينات التوزيع اآللية الرائدة، وسنستمر يف تطوير تلك السلسلة

 .من املاكينات، التي تقدم عصائر طازجة وطبيعية، لتلبية احتياجات األسواق األكرث تطلبًا

 نقدم ملستثمري القطاع والعاملني فيه إمكانية تطوير مرشوع مستقل وناجح، بفضل ماكينات التوزيع

 اآللية الخاصة بنا والفريدة من نوعها، والتي

 .تعزز أسلوب حياة صحي



ADVANTAGES

 القابلية للتوسع
You can start with a few machines and expand 

your business as time and finances permit.

البساطة
Once the machines are in place your only duties 

are to maintain and restock the machines as 
needed and collect the money.

 املرونة
The vending machine business can be a part-

time or a full-time job.

تكاليف بدء منخفضة
Aside from purchasing the machines your capital 

costs are relatively low. Other than a vehicle to 
service your route, a small office and a little 

warehouse to keep stocks, no other equipment 
or machinery is required

 مميزات مرشوع ماكينة البيع اآليل



OR 130
 عصري برتقال طازج يف أكواب مفتوحة من األعىل 100%

MACHINES

السعة: 100-130 كوب

مقاسات األكواب: 200 ملل – 250 ملل – 300 ملل

خامة الكوب: متعدد حمض الالكتيك - بوليستريين - بويل إيثيلني تريفثاالت

تخزين الربتقال: 55 كجم ± 440 قطعة من الربتقال

ملم Ø 60 – 90 :حجم الربتقال

زمن التقديم: 30-35 ثانية

درجة الحرارة: قابلة للضبط بدايًة من 5 درجات مئوية

 األبعاد: 96×190×88 سم – 37,8×74,8×34,6 بوصة - 1 م2

الوزن: 330 كجم – 730 رطل

الجهد: 100 فولت - 240 فولت، 50-60 هرتز

القدرة: املقررة 250 واط، الحد األقىص 800 واط

 أنظمة الدفع املدعومة: عمالت معدنية، عمالت ورقية، بطاقات

 االئتامن/الخصم، شارات الرشكات، رمز االستجابة الرسيعة، الدفع

.MBD-EXE ،غري النقدي باستعامل الهاتف الذيك

 سهولة التنظيف: وحدة عرص قابلة للفك بالكامل، ونظام آيل

 .للتنظيف الذايت ومزود بخاصية التطهري



OR TAKE AWAY

MACHINES

السعة: 60-70 كوب

مقاسات األكواب: 320 ملل

خامة الكوب: متعدد حمض الالكتيك - بوليستريين - بويل إيثيلني تريفثاالت

تخزين الربتقال: 55 كجم ± 440 قطعة من الربتقال

ملم Ø 60 – 90 :حجم الربتقال

زمن التقديم: 60-70 ثانية

درجة الحرارة: قابلة للضبط بدايًة من 5 درجات مئوية

األبعاد: 96×190×88 سم – 37,8×74,8×34,6 بوصة - 1 م2

الوزن: 350 كجم – 770 رطل

الجهد: 100 فولت - 240 فولت، 50-60 هرتز

القدرة: املقررة 250 واط، الحد األقىص 1000 واط

 أنظمة الدفع املدعومة: عمالت معدنية، عمالت ورقية، بطاقات

 االئتامن/الخصم، شارات الرشكات، رمز االستجابة الرسيعة، الدفع

.MBD-EXE ،غري النقدي باستعامل الهاتف الذيك

 سهولة التنظيف: وحدة عرص قابلة للفك بالكامل، ونظام آيل

 .للتنظيف الذايت ومزود بخاصية التطهري

 عصري برتقال طازج يف أكواب مغلقة 100%



OR APPLE JUICE

MACHINES

السعة: 140-160 كوب

أحجام األكواب: 200 ملل – 250 ملل – 300 ملل

خامة الكوب: متعدد حمض الالكتيك - بوليستريين - بويل إيثيلني تريفثاالت

تخزين التفاح: 40 كجم ± 320 قطعة تفاح

ملم Ø 56 – 80 :حجم التفاح

زمن التقديم: 30-35 ثانية

درجة الحرارة: قابلة للضبط بدايًة من 5 درجات مئوية

األبعاد: 96×190×88 سم – 37,8×74,8×34,6 بوصة - 1 م2

الوزن: 330 كجم – 730 رطل

الجهد: 100 فولت - 240 فولت، 50-60 هرتز

القدرة: املقررة 250 واط، الحد األقىص 800 واط

 أنظمة الدفع املدعومة: عمالت معدنية، عمالت ورقية، بطاقات

 االئتامن/الخصم، شارات الرشكات، رمز االستجابة الرسيعة، الدفع

.MBD-EXE ،غري النقدي باستعامل الهاتف الذيك

 سهولة التنظيف: وحدة عرص قابلة للفك بالكامل، ونظام آيل

 .للتنظيف الذايت ومزود بخاصية التطهري

 عصري تفاح طازج بالطرد املركزي يف أكواب مفتوحة من األعىل 100%



OR FILL UP

MACHINES

السعة: 30 - 07 زجاجة

أحجام الزجاجات: 052 ملل - 005 ملل - 1 لرت

خامة الزجاجة: متعدد حمض الالكتيك - بوليستريين - بويل إيثيلني تريفثاالت - زجاج 

تخزين الربتقال: 55 كجم ± 044 قطعة من الربتقال

ملم Ø 06 – 09 :حجم الربتقال

زمن التقديم: -3006 ثانية

درجة الحرارة: قابلة للضبط بدايًة من 5 درجات مئوية

األبعاد: ×190×9688 سم – ×74,8×37,86,43 بوصة - 1 م2

الوزن: 330 كجم – 730 رطل

الجهد: 100 فولت - 240 فولت، 50-60 هرتز

القدرة: املقررة 250 واط، الحد األقىص 800 واط

 أنظمة الدفع املدعومة: عمالت معدنية، عمالت ورقية، بطاقات

 االئتامن/الخصم، شارات الرشكات، رمز االستجابة الرسيعة، الدفع غري

.MBD-EXE ،النقدي باستعامل الهاتف الذيك

 سهولة التنظيف: وحدة عرص قابلة للفك بالكامل، ونظام آيل للتنظيف

 .الذايت ومزود بخاصية التطهري

 عصري برتقال طازج يف زجاجات 100%



OR MULTI JUICE

MACHINES

السعة: 130-150 كوب

مقاسات األكواب: 320 ملل

خامة الكوب: متعدد حمض الالكتيك - بوليستريين - بويل إيثيلني تريفثاالت

تخزين الربتقال: 55 كجم ± 440 قطعة من الربتقال

ملم Ø 60 – 90 :حجم الربتقال

زمن التقديم: 60-70 ثانية

درجة الحرارة: قابلة للضبط بدايًة من 5 درجات مئوية

األبعاد: 96×190×88 سم – 37,8×74,8×34,6 بوصة - 1 م2

الوزن: 350 كجم – 770 رطل

الجهد: 100 فولت - 240 فولت، 50-60 هرتز

القدرة: املقررة 250 واط، الحد األقىص 1000 واط

 أنظمة الدفع املدعومة: عمالت معدنية، عمالت ورقية، بطاقات

 االئتامن/الخصم، شارات الرشكات، رمز االستجابة الرسيعة، الدفع غري

.MBD-EXE ،النقدي باستعامل الهاتف الذيك

 سهولة التنظيف: وحدة عرص قابلة للفك بالكامل، ونظام آيل للتنظيف

 .الذايت ومزود بخاصية التطهري

 عصیر برتقال طازج + نوعان من العصائر، في أكواب مفتوحة من األعلى 100%



VENDING MACHINES

www.oranfresh.com

Blocco Palma 1, 1ª Strada 95121 / Catania (CT) - ITALY / +39 095 291233

customerservice@oranfresh.com / info@oranfresh.com




