
MÁQUINA DE EMBALAR A VÁCUO AUTOMÁTICA
ACM

Imagem meramente ilustrativa

Model

ACM 105 1050 x 2

medidas em mm

550 230 / 350

230 / 350780ACM 108 1050 x 2

300 > 15 / 40 sec. 3080x1050x1700

3080x1350x170015 / 40 sec.300 >

230 / 350900ACM 129 1200 x 2 3250x1500x170015 / 40 sec.300x2 >

CxLxA Vacuum pack

Shrink Packaging

Modified atmosphere (MAP)



Construção em aço inoxidável com superfícies fáceis de limpar. Barras de selagem duplas 
para uma soldadura perfeita, apropriada para qualquer tipo de saco, incluindo 
sobreposições, de qualquer tipo de saco, incluindo sobreposições, design ergonómico e 
higiénico. Acessórios: Todos os modelos podem ser equipados com uma 
unidade de corte para aparar o excesso material, aspiração de aparas, unidade MAP, 
vácuo raízes. Bombas de vácuo: Disponíveis em diferentes  tamanhos, fabricados por 
empresas líderes, tecnologicamente avançadas.

Descrição

Especificações Técnicas

- Construção linear e funcional em aço inoxidável AISI 304;
- Elevados padrões de limpeza e higiene;
- Abertura da tampa para facilitar a limpeza e manutenção;
- Esteira transportadora com fixação de libertação rápida para uma limpeza fácil;
- Barras de selagem ajustáveis em altura com controlo electrónico da temperatura;
- Selo bi-activo para selagem de alta qualidade em todas as condições;
- Selagem segura mesmo com gorduras ou líquidos;
- Bomba de vácuo interna de 300 m3;
- Controlo electrónico do vácuo;
- Painel de controlo com touch screen de 7'' de alta resolução;
- Manutenção remota;
- Potência 7/9 Kw. Voltagem 400V-3-50 Hz.



Exemplos de Produtos

Imagem meramente ilustrativa

- Barra de selagem dupla;
- Tampa com alturas diferentes;
- Transportador de correia perfilada para pequenos e ou produtos finais;
- Unidade de corte para corte de material em excesso;
- Aspiração de aparas;
- Lâminas perfuradoras;
- Pré-regulação M.A.P. (descarga de gás);
- Bombas ROOTS;
- Sistema de selagem de sacos com rajadas de alumínio;
- Túneis de encolhimento e túneis de secagem;
- Mesas giratórias e transportadores de rolo livre.

Opcionais
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