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Manuel Vakumlu Paketleme Makinesi 
 

 
Harici emişli profesyonel vakumlu paketleme makinesi 
 
Vacutek, 10 yılı aşkın bir süredir üretilen Vaculab adı verilen önceki modelin evrimi, harici 
emişli yenilikçi bir vakumlu paketleme makinesidir. 
Vacutek, hava tahliye döngüsünü başlatmak için kapakları kapatan otomatizmada farklılık 
gösteren manuel (7914.340) ve motorlu (7914.345) olmak üzere iki versiyonda 
mevcuttur.  
Harici olarak iki model birbiriyle aynıdır, motorlu Vacutek 7914.345'in bir pedalı vardır. 
Ayrıca, 7808.340 modeline sahip olan 7914.341 özel yükseltme kitini kullanarak motorlu 
7914.345 modeline geçmek her zaman mümkündür. 

 

 

 

Vacutek'in güçlü yönleri: 

1) Düz ve kabartmalı bariyer poşetleri ile çalışmaya uygundur.  

 

 

 

2) Motorlu versiyon ile operatör için tehlike yoktur.  

Diğer motorlu vakum makinelerinin aksine, Vacutek'te, kapakların kapama sırasında 

uyguladığı basınç, ellere zarar vermez. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.antistatikmalzemeler.com/detay-epa-alanlari-icin-manuel-vakum-paketleme-makinesi-216.html
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3) Paketleri yerleştirmek için büyük açıklık.  

Ağız açıkken mükemmel görünürlük. Kapaklar Vacutek'in her iki versiyonunda 45 ° açılır, 

bu da operatörün malzemeyi hızlı ve hassas bir şekilde yerleştirmesini sağlar. 

 

 

 

 

4) Paketleme işlemini başlatmak için çok az çaba.  

Her iki Vacutek modeli, üst çene kolunu elle aşağı doğru iterek emme döngüsünü 

başlatabilir.  

Paketleme işlemi başladıktan sonra, itmeye devam etmek gerekli değildir. Paketlemeyi 

başlatmak için sapa uygulanacak kuvvet 7914.340 modeli için yaklaşık 4Kg, 7914.345 

modeli için. yaklaşık 400g'dir (sadece bir parmak kullanın!)  
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5) Pedalla paketlemeyi  başlatın.  

Motorlu versiyonda (7914.345), çevrim tamamen serbest ellere sahip olma avantajı ile 

pedal kullanılarak başlatılabilir. 

 

 

 

6) Bakım yok.  

Vakum pompası kuru olduğundan herhangi bir bakım gerektirmez. 

Kaynak uzunluğu: 450mm Vakum pompası: Kuru 5 m³ / sa 

Sızdırmazlık çubukları:2x6mm Dış boyutlar: 490x390x220mm Güç kaynağı: 220V / 50Hz - 

600W Gürültü:<65dB  

 

 

 

7914.340 Manuel harici emişli ısı yalıtım malzemesi. 7914.345 Pedallı motorize harici 

emişli ısı yalıtım malzemesi. 7914.341 Manuel sürüm 7914.340'tan motorlu sürüm 

7914.345'e yükseltme kiti 
 


