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Solidne i bezawaryjne pakowarki próżniowe
IDEALNIE
Z A PA KO WA N E

Mycra
obudowa

inox

pompa próżniowa

Q=6/7,2m3h

wym. maszyny

320x500x270 h

waga

25kg

wym. komory

260x300x120 h

pobór prądu

350 W

listwa zgrzewająca

250mm

napięcie

230V/50-60 Hz

obudowa

inox

pompa próżniowa

Q=6/7,2m3h

wym. maszyny

370x530x270 h

waga

32kg

wym. komory

310x350x120 h

pobór prądu

350 W

listwa zgrzewająca

300mm

napięcie

230V/50-60 Hz

Universal

Modele Mycra i Universal to idealne urządzenia do profesjonalnego pakowania próżniowego w najlepszej cenie w swoim
segmencie. Cechuje je najwyższa jakość i bardzo wysoka wydajność pracy. Klienci cenią je przede wszystkim za niesamowity
i wyjątkowo korzystny stosunek jakości do ceny. Wyposażone są w bardzo dokładne, a zarazem proste panele sterujące. Mogą
być wykorzystywane do próżniowego pakowania różnych rodzajów torebek. Obudowa wykonana w całości ze stali
nierdzewnej.

Baby LCD
obudowa

inox

pompa próżniowa

Q=8/9,6m3h

wym. maszyny

410x460x420 h

waga

38kg

wym. komory

310x350x190 h

pobór prądu

400 W

listwa zgrzewająca

300mm

napięcie

230V/50-60 Hz

Najpopularniejsza maszyna pakująca próżniowo, charakteryzująca się najlepszym połączeniem jakości, dizajnu oraz
wysokiej wydajności pracy (w swojej kategorii). Cechuje ją bardzo solidna budowa, możliwość zastosowania różnych rodzajów
opakowań do zgrzewania próżniowego. Swoim użytkownikom zapewnia bardzo pomocne rozwiązania m.in: regulacja
stopnia próżni dzięki wmontowanemu czujnikowi, pompa samoczyszcząca, funkcja „Step Vac” do pakowania płynów
i 20 innych programów pracy. Istnieje również możliwość podłączenia mikro-drukarki do etykietowania torebek i tym samym
uzyskania lepszej organizacji pracy, zwiększając atrakcyjności oferowanych produktów.

Czytelny
panel LCD

Komora
wykonana
ze stali
nierdzewnej

Drukarka
etykiet
(opcja)

Elektroniczny
system
kontroli
próżni

Łatwa
wymiana
uszczelnień

Komora
do pakowania
płynów (opcja)

Funkcja
auto
czyszczenia
pompy

Przyłącze
gastrovac

Blokada
pokrywy
(opcja)
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