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De ce
ambalare sub vid?

Produsele dumneavoastră rămân fără aer!

Un ambalaj în vid este un ambalaj etanș la gaz al unui produs în care golurile și, prin urmare, gazele reactive din produs 
sunt mult reduse. De asemenea, se realizează ca cel mai frecvent utilizat film de ambalare să se potrivească perfect. 
Este deosebit de important ca în ambalaj să rămână doar puțin oxigen. Produsele sunt etichetate „ambalate în vid”.

Acest tip de ambalaj are mai multe avantaje. La fel ca și în cazul ambalajelor de protecție cu gaz, produsele au o durată 
de valabilitate mai lungă deoarece doar o cantitate mică de oxigen rezidual (2mbar) ajunge la produs; cantități mai mari ar 
trece
reacţiile chimice sau procesele biologice duc la ca produsele să devină inutilizabile în timp.

Cel mai bun rezultat este obținut cu o combinație de ambalare în vid și gaz inert.

În plus, volumul necesar este redus la minimum cu ambalarea în vid,
ceea ce înseamnă că produsele pot fi transportate în ambalaje mai strânse, de exemplu.

Foliile din poliamidă sau polietilenă, precum și foliile compozite sunt utilizate ca material de ambalare etanș la gaz
folosit. Pe piață sunt disponibile și pachete dure. Pentru ambalarea cărnii proaspete și
Ambalarea alimentelor, ambalarea în vid a devenit acum indispensabilă.

De ce
WECO-MATIC?

Datorită experienței noastre de mulți ani, tehnologiei avansate și calității înalte constant, am câștigat o cotă de piață 
considerabilă în segmentul mașinilor de ambalat în vid atât în   țară, cât și în străinătate.

Fiecare mașină a fost fabricată cu aceeași grijă și atenție de la înființarea WECO-MATIC. Acordăm o mare atenție preci-
ziei și funcționalității produselor noastre.

Nu ne-am descrie ca fiind o companie industrială. Mai degrabă decât o „forjă mică, fină” care se angajează în calitatea 
mașinilor sale și satisfacția clienților săi.

 +49 8334 / 987590
  post@weco-matic.de 
www.weco-matic.de ©
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O selecție de   
ambalare sub vid



www.weco-matic.de/

gebrauchtmaschinen

Specificatii tehnice

Proaspăt pe masă
Dispozitive de masa de WECO-MATIC

Din start - calitate superioară
Dispozitive de podea de WECO-MATIC

Dimensiuni externe în cm 

Dimensiunea camerei în cm

Lungimea sudurii în cm

Pompa de vid in m³/h

Tensiune in Hz

Consum de energie

Greutate in KG (aprox.)

Echipament special

Control senzor*

Control programabil

Fumigare (MAP)

Ventilatie moale

A doua bara de sudura²

Sudură unghiulara -

Accesorii

 Insertie înclinata

Placile de inserat

Baza mobila

Conexiune GreenVac

28 x 48 x 28

21,5 x 30 x 10,5

21

4

230 V-1-50

2,4 - 3,5 kW

19,5

32 x 44,5 x 34

29 x 34,5 x 13

28

8

230 V-1-50

0,4 kW

28

45 x 52,5 x 40,5

37 x 43 x 15

35

16

230 V-1-50

0,55 kW

51

49 x 52,5 x 43

43 x 42 x 18

42

16

230 V-1-50

0,55 kW

56

49 x 61 x 47

43 x 51 x 18

42

21

230 V-1-50

0,75-1 kW

65

Tiny M28 M35 M42 M50/ M50-2
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Tiny M28 M35 M42 M50/ M50-2

*  Pentru un vid final exact
** Doar în legatura cu
    controler programabil
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Tiny M28 M35 M42 M50/ M50-2

Specificatii tehnice

Dimensiuni externe în cm (L x A x I)

Dimensiunea camerei în cm (W x D x H)

Lungimea sudarii în cm (per camera)

Pompa de vidin m³/h

Tensiune in Hz

Consum de energie

Greutate în KG

Echipament special

Control senzor (pentru vid final precis)

Control programabil

Fumigare (MAP)

Ventilatie moale

A doua bara de sudura² ²

A treia bara de sudura²

Accesorii

Insert înclinat

Placile de inserat

Baza mobila (48 x 60 x 57 cm)

69,5 x 71 x 102,5

50 x 52 x 20

2 x 52

63

400 V-3-50

2,4-3,5 kW

165

46 x 105 x 95

33 x 99 x 10

2 x 31

63

400 V-3-50

2,4-3,5 kW

165

90 x 79 x 110

76 x 51 x 20

  1x 76 (vorne) + 
1x 51 (rechts)

100

400 V-3-50

3,0-5,0 kW

248

148,5 x 120,5 x 134

62 x 75 x 25

2 x 62

160

400V-3-50

3,0-5,0 kW

537

Jet2002 F90 P80 camera dubla
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Jet2002 F90 P80 camera dubla
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Jet2002 F90 P80 camera dubla

immer wieder
frisch auf den TischCauți o mașină folosită??

Mai multe informații pot fi găsite la:

Tiny M28 M35 M42 M50 / M50-2

Jet 2002 F90 camera dubla

P52

1-2 sudura de tăiere + + + +

Sudare unghiulara - + standard -

Capac automat - - - +

Capac foarte înalt - - - +

P80

Weco-Matic
Accesorii originale

Utilizarea noastră oblică
Disponibil în diferite finisaje și pentru fiecare
Mașinărie. Lichidele precum sosurile devin sigure și fără a conta-
mina camera mașinii
luat. Acest lucru permite aspirarea curată. înclinat-
inserțiile cu suport magnetic sunt perfecte pentru
Același sac de vid pentru fiecare proces de sudare
Distanța dintre fundul pungii și cusătura de sudură și
pentru a realiza o imagine uniformă.

Adaptoarele noastre externe pentru containere GN
Datorită unei funcții speciale a mașinilor noastre și a unei cone-
xiuni adecvate în camera mașinii, adaptoarele noastre externe 
sunt perfecte pentru evacuarea containerelor GN, de exemplu.

Borcane Mason și borcane/sticle cu capac filetat
Datorită capacului bombat care este comun tuturor mașinilor
este instalat standard, mașinile noastre au unul
înălțime mare a camerei. Astfel, borcanele de zidar pot fi folosite 
fara probleme
dar și borcane cu capac cu șurub și chiar sticle
a fi evacuat. Este perfect pentru toată lumea
Mâncare, orice lichid și orice băutură

Plăcile noastre de inserție
Reduceți semnificativ timpul de evacuare și îngrijorarea
asigurându-vă că produsul este întotdeauna perfect în cameră
este pus. Ca regulă generală, indicăm că mijlocul
a produsului aproximativ aceeași înălțime cu aceea
marginea superioară a barei de etanșare ar trebui să aibă.

Inclus cu fiecare mașină ca standard!

Specificatii tehnice

Dimensiuni externe în cm (L x A x I)

Greutate

48 x 60,5 x 67,5

vreodata 24,5

aprox. 20 kg

Înaltimea raftului sacului în cm 

Aveți un dispozitiv desktop și doriți sau aveți nevoie de o unitate mobilă
spațiul de parcare actual pentru mașina de aspirat pentru a crea mai mult spațiu de lucru, 
atunci cadrul nostru de bază mobil UG40 este soluția ideală.

• Fabricate în întregime din oțel inoxidabil, roți pivotante cu funcție de blocare
• Potrivit universal pentru toate mașinile de masă WECO-MATIC
• cu tăvi pentru genți, cele mai comune dimensiuni sunt întotdeauna la îndemână

70 x 53 x 44

52 x 41 x 18

2x 41

21

230 V-1-50

0,75-1 kW

81
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Distanăa barelor de etanăare în cm. Se refera la modele M50-2 und P52 5241 Distanta barelor de etantare în cm 758950 -


