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Wkładka do selera naciowego 
do wyciskarki Sana EUJ-707
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nakładka do selera

Wkładkę do wyciskania soku z selera naciowego umieszczamy 

w nakrętce czołowej. 

Podczas użytkowania wyciskarki 

z wkładką wskazane jest krojenie 

łodyg na mniejsze kawałki 

i podawanie surowca małymi 

porcjami, robiąc niewielkie przerwy 

między nimi. Następną porcję 

podajemy wówczas, gdy wałek 

ślimakowy zagarnął już poprzednią. 

Prezentujemy poniżej opcjonalną wkładkę 

do wyciskarki Sana 707. Jest ona 

przeznaczona do wyciskania soku z selera 

naciowego. Zapewnia wyższe ciśnienie 

w korpusie roboczym, lepsze odciśnięcie 

miąższu i w rezultacie więcej soku z jednostki 

surowca.  

W zależności od jakości surowca - świeżości 

i soczystości naci selera - możemy uzyskać 

około 12%  soku więcej niż w przypadku 

zestawu bez wkładki.  



roboczego. Dlatego też używanie tej nakładki do wyciskania wspomnianych surowców jest 

niedopuszczalne. 
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- spowolnienia tempa przerabiania surowca

przez wyciskarkę ( mniejszy otwór wylotowy!),

- cofania się części pulpy do tuby wsadowej,

- większej pozostałości pulpy w korpusie po

zakończeniu wyciskania,

- bardziej gęstego soku, z większą zawartością drobinek miąższu.

Ponadto, zastosowanie wkładki do wyciskania warzyw korzeniowych zwiększa ryzyko 

uszkodzenia zaczepów korpusu lub nakrętki czołowej. Należy podawać surowiec 

małymi porcjami, nie zasypywać rury wsadowej do pełna i nie wymuszać pobierania 

surowca naciskając mocno na popychacz.  Nie wolno używać popychacza jako 

tłoka do wpychania surowca siłą w głąb korpusu. Zwiększa to nadmiernie ciśnienie 

wewnątrz wyciskarki i może doprowadzić do uszkodzeń.  Tak więc, wyciskając sok 

z wkładką do selera należy postępować ostrożnie i z wyczuciem.  

Wkładka do wyciskania soku z selera zdecydowanie nie nadaje się do wyciskania 

miękkich surowców: jabłek, gruszek, owoców cytrusowych itp. Wąski otwór wylotowy 

spowoduje, że miękki surowiec będzie z trudem przesuwany przez wałek ślimakowy. 

Pulpa będzie gromadzić się wewnątrz korpusu a następnie w rurze zasypowej, 

podchodząc coraz bardziej do góry. W takiej sytuacji dalsze wyciskanie stanie się 

niemożliwe.  

Obejrzyj nasz filmik z prezentacją: 

www.youtube.pl/Eujuicerspl 

Wkładkę do wyciskania selera możemy użyć także przy wyciskaniu soku z warzyw 

twardych i liściowych. Dzięki temu również uzyskamy więcej soku niż w przypadku 

zestawu bez wkładki. Podczas przeprowadzonych testów uzyskaliśmy około 12% 

więcej soku z buraków i około 28% więcej soku z marchwi.  Należy pamiętać, 

że wyniki w ogromnym stopniu zależą od jakości surowca - jego świeżości i soczystości. 

W przypadku zastosowania wkładki należy się jednak liczyć z tym, że mogą wystąpić 

niedogodności w postaci:  



Prasa do oleju z nasion 

 i orzechów – opcjonalna 

przystawka do wyciskarek 

soku Sana i Vidia! 

Przystawka ta pozwoli Ci 

rozszerzyć funkcjonalność 

wyciskarki o możliwość 

tłoczenia świeżego domowego 

oleju z nasion lnu, rzepaku, 

konopi, maku, sezamu, ziaren 

słonecznika, dyni i wielu 

podobnych.   

Twój olej nie będzie zawierał 

chemicznych dodatków,  

w tym konserwantów, przez co 

będzie wyjątkowo zdrowy. 

Tłoczenie odbywa się bez 

podgrzewania surowca, czyli 

„na zimno”, co pozwoli 

zachować cenne składniki 

odżywcze zawarte w nasionach. 

Wielką zaletą prasy jest prostota 

budowy i obsługi. 

 Stal nierdzewna, z której 

wykonana jest prasa zapewnia 

jej trwałość i łatwość utrzymania 

w czystości.  

Prasa do oleju Sana 702 jest do 

nabycia w zestawie z 

wyciskarką soku lub osobno, dla 

osób, które zakupiły wyciskarkę 

soku wcześniej. 

Zapraszamy na naszą stronę: 

www.eujuicers.pl/prasa-do-

oleju-sana-euj-702-

przystawka 
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