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Solidne i bezawaryjne pakowarki pró¿niowe
IDEALNIE
Z A PA KO WA N E

Mycra
obudowa

inox

pompa pró¿niowa

Q=6/7,2m3h

wym. maszyny

320x500x270 h

waga

25kg

wym. komory

260x300x120 h

pobór pr¹du

350 W

listwa zgrzewaj¹ca

250mm

napiêcie

230V/50-60 Hz

obudowa

inox

pompa pró¿niowa

Q=6/7,2m3h

wym. maszyny

370x530x270 h

waga

32kg

wym. komory

310x350x120 h

pobór pr¹du

350 W

listwa zgrzewaj¹ca

300mm

napiêcie

230V/50-60 Hz

Universal

Modele Mycra i Universal to idealne urz¹dzenia do profesjonalnego pakowania pró¿niowego w najlepszej cenie w swoim
segmencie. Cechuje je najwy¿sza jakoœæ i bardzo wysoka wydajnoœæ pracy. Klienci ceni¹ je przede wszystkim za niesamowity
i wyj¹tkowo korzystny stosunek jakoœci do ceny. Wyposa¿one s¹ w bardzo dok³adne, a zarazem proste panele steruj¹ce. Mog¹
byæ wykorzystywane do pró¿niowego pakowania ró¿nych rodzajów torebek. Obudowa wykonana w ca³oœci ze stali
nierdzewnej.

Baby LCD
obudowa

inox

pompa pró¿niowa

Q=8/9,6m3h

wym. maszyny

410x460x420 h

waga

38kg

wym. komory

310x350x190 h

pobór pr¹du

400 W

listwa zgrzewaj¹ca

300mm

napiêcie

230V/50-60 Hz

Najpopularniejsza maszyna pakuj¹ca pró¿niowo, charakteryzuj¹ca siê najlepszym po³¹czeniem jakoœci, dizajnu oraz
wysokiej wydajnoœci pracy (w swojej kategorii). Cechuje j¹ bardzo solidna budowa, mo¿liwoœæ zastosowania ró¿nych rodzajów
opakowañ do zgrzewania pró¿niowego. Swoim u¿ytkownikom zapewnia bardzo pomocne rozwi¹zania m.in: regulacja
stopnia pró¿ni dziêki wmontowanemu czujnikowi, pompa samoczyszcz¹ca, funkcja „Step Vac” do pakowania p³ynów
i 20 innych programów pracy. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ pod³¹czenia mikro-drukarki do etykietowania torebek i tym samym
uzyskania lepszej organizacji pracy, zwiêkszaj¹c atrakcyjnoœci oferowanych produktów.

Czytelny
panel LCD

Komora
wykonana
ze stali
nierdzewnej

Drukarka
etykiet
(opcja)

Elektroniczny
system
kontroli
pró¿ni

£atwa
wymiana
uszczelnieñ

Komora
do pakowania
p³ynów (opcja)

Funkcja
auto
czyszczenia
pompy

Przy³¹cze
gastrovac

Blokada
pokrywy
(opcja)
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