
Specificații tehnice
Dimensiuni externe în cm (l x L x H)

Lungimea sudurii în cm

Pompa de vid în m³

Tensiune în Hz

Consum de energie () ²

Greutate în kg

Echipament special
Control senzor (pentru vid final precis)

Panou de control

Gaz de protecție (atmosferă modificată / MAP)

Ventilație ușoară

A doua bară de sudură

Sudură unghiulară

Accesorii
Inserție înclinată

Plăcile de inserat

Baza mobilă (48 x 60 x 57 cm)

Conexiune GreenVac

+

standard

+

+

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

Vidați fără cunoștințe prealabile și obțineți rezultate optime. 

M50 este ideal pentru că:

• Puteți vida cu ușurință pește, cum ar fi păstrăv, somon întreg,
carne de vânat sau produse similare, desigur, și alte produse
alimentare mai mici.

• Pompa de vid de 21 m³/h
Sudură dublă și program de întreținere a pompei. În ciuda
dimensiunilor sale, găsește spațiu pe orice masă standard.

• Ușor de folosit, ușor de curățat,
întreținere regulată la costuri reduse!

• Piesele de uzură pot fi înlocuite cu ușurință de dumneavoastră!

WECO-MATIC GMBH
87730 Bad Grönenbach 
In der Paint 16

 +49 8334 / 987590
  post@weco-matic.de
www.weco-matic.de

49 x 61 x 47

43 x 51 x 18

42

21

230 V-1-50

0,75-1 kW

65

+

+

+*

+*

+

-

* Doar în legătură cu
panoul de control

Dimensiunea camerei în cm (l x L x H)

Dimensiunea maximă a pungii : 400 x 600 mm

M50
Pentru produse întregi 

compact - complet - fiabil



UG40
Cadrul de bază mobil pentru mașinile noastre de vidat

Specificații tehnice
Dimensiuni exterioare în cm

Greutate

WECO-MATIC GMBH
87730 Bad Grönenbach 
In der Paint 16

 +49 8334 / 987590
  post@weco-matic.de
www.weco-matic.de

48 x 60,5 x 67,5

24,5 fiecare

aprox. 20 kg

Înălțimea raftului 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 UG40 
este soluția ideală.

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

• Un universal, potrivit pentru toate mașinile de
masă WECO-MATIC.

• Dotat cu tăvi de cele mai comune dimensiuni
unde puteți depozita pungile pentru vidat, fiind
întotdeauna la îndemână.




