
M50-2
Ambalatorul nostru multiplu cu 2 șine de etanșare

Specificatii tehnice

Dimensiuni externe în cm (W x D x H)

Lungimea sudurii în cm

Pompa de vid în m³

Tensiune in Hz

Consum de energie () ²

Greutate în KG

Echipament special

Control senzor (pentru vid final precis)

Control programa

Fumigare

Ventilație moale

A doua bară de sudură²

Sudură unghiulară

Accesorii

Insert înclinat

Plăcile de inserat

Baza mobilă (48 x 60 x 57 cm)

Conexiune GreenVac

+

standard

+

+

Motto-ul seriei noastre de masă este: 
Configurați - conectați - împachetați!

Aspirați fără cunoștințe prealabile și obțineți rezultate optime. 

M50-2 
este ideal pentru că:

• În mașină se poate dubla suma
pe pachete de porții în același ciclu de timp
să fie împachetat..

• Mașina funcționează la fel ca
două dispozitive mai mici – la un preț relativ ieftin
pretul de cumparare. Economie de spațiu și personal!

• De asemenea, standard cu:
- Pompa de vid 21 m³/h
- 2 x sudura cu taiere dubla si
program de întreținere a pompei.

- În ciuda dimensiunilor sale, se potrivește pe mesele standard din anii 60.
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49 x 61 x 47
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* Doar în legătură cu
controler programabil

Dimensiunea camerei în cm (L x A x I)

Max. dimensiunea pungii: 400 x 600 mm

compact - complet - fiabil

Distanța barelor de etanșare în cm 41



UG40
Cadrul de bază mobil pentru mașinile noastre de masă

Technische Daten
Dimensiuni exterioare în cm

Greutate
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48 x 60,5 x 67,5

24,5 fiecare

aprox. 20 kg

Înălțimea unității de sac în cm (2 compartimente)

Aveți un aparat de masă și doriți o unitate mobilă, 
sau trebuie să folosiți spațiul curent al mașinii de vidat 
pentru a crea mai mult spațiu de lucru, atunci cadrul nostru mobil de sub 
cadru 
cadrul inferior UG40 este soluția ideală.

• Fabricat în întregime din oțel inoxidabil,
roți pivotante cu funcție de blocare

• un universal potrivit pentru toate WECO-MATIC
mașini de masă

• cu tăvi cu pungi, cel mai frecvent
mărimile sunt întotdeauna la îndemână


