
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



Accesorii
Potrivit pentru mașina dvs. de ambalare în vid
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immer wieder
frisch auf den Tisch

Inserția noastră înclinată
Disponibil în diferite versiuni și pentru fiecare mașină. Lichidele, 
cum ar fi sosurile, pot fi în siguranță și fără a murdări camera mașinii. 
camera mașinii. Acest lucru permite o aspirare curată. Inserțiile 
înclinate cu suporturi magnetice sunt perfecte pentru păstrarea 
aceeași distanță între fundul pungii și partea de jos a sacului. între 
fundul sacului și cusătura de etanșare și, astfel, pentru a obține o 
imagine uniformă.

Adaptoarele noastre externe pentru containerele GN
Datorită unei funcții speciale a mașinilor noastre și a unei conexiuni 
adecvate în camera mașinii, adaptoarele noastre externe sunt perfect 
adecvate pentru evacuarea containerelor GN, de exemplu.

Borcane și borcane/butelii cu capac cu filet
Datorită capacului bombat, care este standard pe toate mașinile, 
mașinile noastre au o înălțime mare a camerei. Acest lucru înseamnă că 
borcanele, dar și borcanele cu capac cu șurub și chiar sticlele pot fi am-
balate în vid. și chiar sticle. Perfect potrivit pentru orice alimente, lichide 
și băuturi pentru a obține o durată mai lungă de viață. pentru a obține un 
termen de valabilitate mai lung.

Plăcile noastre de inserție
Reduce semnificativ timpul de evacuare și asigură faptul 
că produsul produsul este întotdeauna așezat perfect în cameră. 
în cameră. Ca regulă generală, precizăm că centrul a produsului 
trebuie să aibă aproximativ aceeași înălțime marginea superioară 
a barei de etanșare.
Inclus ca standard cu fiecare mașină!
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