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Součástí balení je matrice 
805572 na krabičky bez dělení 
227x178 ZADARMO!

Podavač fólie s napínacím mechanismem Roller Truck
Univerzální pro různé šířky role – max. 187 mm. 
Cívky JUMBO o průměru do 170 mm. 
Napínač zajišťuje rovnoměrné uložení fólie, 
zabraňuje zvlnění a nadměrnému natahování

Nepřilnavý těsnící povrch titanium
Zabraňuje přilepování všech druhů 
fólií. Umožňuje rychlé svařování 
1-3 sekundy (v závislosti na tloušťce 
fólie)

Odřezávání fólie
s pomocí automaticky výsuvného nože 
vybaveného 133 ostrými zuby. Dokonale 
si poradí s jakoukoliv tloušťkou fólie. 
Řezání se děje ihned za zatavenou 
nádobou v speciální liště opatřené 
technologii AIR-CUT.

Vysoce výkonný ohřívač
Topná tělesa zkracují dobu zahřátí. 
Stačí 8-10 minut (v závislosti  
na nastavené teplotě). Rovnoměrná 
teplota na celé svařovací ploše. 
Tepelná izolace snižuje ztrátu tepla.

Zabezpečení Be Safe
– Ochrana proti přehřátí
– Zatahovací řezací nůž
– Tepelně odolné přítlačné rameno
– Nohy s protiskluzovým povrchem
– Sklopné vodící lišty se zarážkami
– Pojistka proti přetížení
– Podsvícený vypínač

Údržba/ bezpečná obsluha
Základna skeletu je izolována proti vysoké teplotě 
a elektrickému napětí. Použití vysoce kvalitních 
materiálů a bezešvá konstrukce umožňuje rychlé 
čištění spodní části konstrukce, bez nutnosti 
vypínat zařízení.

Regulátor teploty Hot Point
Regulátor teploty s rozsahem 50-210°C. 
Precizně přizpůsobuje trvanlivost 
spoje pro širokou škálu obalů a folií 
svařovaných za tepla

Tlumič tlaku
Pohodlné nastavení síly upínaní na 
okraji balení ve směru k topné desce. 
Zabraňuje roztržení balení. 
Eliminuje mikrotrhliny a netěsnosti.

Automatický zvedák
Upevňovací rukojeť na ulehčení 
zvedání topné plotny.
Zvyšuje efektivitu práce

Pevná konstrukce
Kostra zatavovací baličky je vyrobena 
z kyselinovzdorné oceli o minimální 
tloušťce 2 mm
Pevná a silná konstrukce
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kód     €

970720       36,50

 – Určena pro balení gastronomických misek PET 12 / CPP 40
 – Vrstva PEEL pro snadné odtržení zatavené fólie
 – Rozměry fólie:
– Šířka: 18,5 cm
– Délka: 250 m b.

 – Průměr role: ø15 cm
 – Váha role fólie: cca 2,9 kg

FÓLIE DO ZATAVOVAČEK PET/CPP PEEL 12/40

tvar kód typ €

805633 na dvě polévkové misky ø115 mm 97,00

805640 na dvoudílnou misku colt 227x178 mm 97,00

805657 na misku bez dělení 178x113 mm 
+ nádobu ø115 mm 97,00

805664 na misku 187x137 mm bez dělení 97,00

tvar kód typ €

805572 na misku bez dělení 227x178 mm 100,00

805589 na dvě misky 178x113 mm 97,00

805596 na dvoudílnou misku 227x178 mm 97,00

805619 na velkou nádobu 
na polévku ø165 mm 97,00

805626 na třídílnou misku 227x178 mm 97,00

w

MATRICE DO BALIČKY HENDI 976722
 – Vyrobena z leštěného hliníku
 – Černé silikonové těsnění

 – Doba zahřívání po spuštění je přibližně 8-10 minut
 – Knoflík s přesnou regulací teploty zatavení v rozsahu 50-210 °C 
 – Barevné diody pro sledování provozu zařízení
 – Pojistka proti přehřátí, ochrana proti přehřátí, osvětlený bezpečnostní 
vypínač 

 – Protiskluzové nožičky pro stabilizaci zařízení během provozu  
a ochranu pracovní desky před poškrábáním

 – Zatavení misek s maximálními rozměry misky 235x190x(H)155 mm  
a kelímků s maximální výškou (H)170 mm

 – Maximální velikost rolky fólie: šířka 187 mm, ø170 mm – fólii je 
nutno koupit zvlášť (970720)

 – Zařízení je vybaveno matricí ze slitiny hliníku pro nádoby 227x178 mm 
(805572), bez předělu

 – Odpojitelný 1,5 m síťový kabel s uzemněním
 – Čistá hmotnost: 10 kg

 – Určeno pro použití ve všech podnicích v oblasti gastronomie 
 – Možnost zatavení nejčastěji používaných misek na trhu pomoci 
volitelných matric

 – Pevná a stabilní konstrukce z nerezové oceli
 – Víko s pružinovým mechanismem pro snadné a bezpečné otevírání 
 – Jednoduchý proces zatavení, který zvládne každý; minimální odpor 
díky použití ložisek a speciálního kluzného materiálu

 – Díky integrovanému tlumiči tlaku lze obal utěsnit a zabránit jeho 
poškození

 – Izolované madlo z odolného materiálu
 – Automatická zatahovací řezačka (gilotina) se speciálním bez-
pečnostním pouzdrem na nůž; řezání probíhá hned za zatavenou 
nádobou ve speciálním pásu (technologie air-cut)

 – Dávkovač fólie s napínákem zabraňuje zvlnění fólie
 – Tavná plocha je potažena titanovým povlakem, který zabraňuje  
přilnavosti fólie a umožňuje rychlé svařování během 1-3 sekund  
(v závislosti na tloušťce fólie) 

 – Výkonné ohřívače zkracují dobu ohřevu 

SVÁŘEČKA MISEK

kód V W mm €

976722 230 700 247x637x(H)258 692,00
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VAKUOVÝ BALÍCÍ STROJ FRESH BUDGET LINE  
– LAMELOVÝ

 – K použití v mnoha odvětvích i v domácích kuchyních
 – Na balení potravin i technických výrobků, kromě tekutin
 – Vše je vyrobené z odolného ABS plastu
 – Těsnění víka zajišťuje těsnost během provozu
 – Snadno použitelný ovládací panel
 – 2 režimy nasávání vzduchu - normální a jemný
 – Na výběr 2 časy svařování sáčku
 – Funkce marinování: 3 cykly odsávání a napouštění vzduchu do sáčku 
v celkové délce 10 minut; díky podtlaku marináda rychleji proniká  
do potraviny a to výrazně urychluje samotný proces

 – Zásobník na sáčky zabudovaný v krytu
 – Automatické spuštění balícího cyklu uzavřením horního krytu
 – Vibrační čerpadlo
 – Výkon čerpadla: 16 l/min
 – Čista hmotnost: 2 kg
 – Není určený na nepřetržitý provoz
 – Používá se výhradně s vroubkovanými sáčky

kód těsnicí pásek 
(mm)

V W mm €

899977 310 230 180 375x155x(H)80 151,00

kód těsnicí pásek 
(mm)

V W mm €

975350 310 230 100 390x160x(H)92 113,00

 – Pro použití v mnoha odvětvích a domácích kuchyních
 – Pro balení potravin a technických výrobků, kromě kapalin
 – Vše je vyrobeno z odolného plastu ABS
 – Těsnění krytu zajišťuje těsnost během provozu 
 – Snadno použitelný ovládací panel
 – 2 časy svařování sáčků na výběr 
 – Vibrační čerpadlo
 – Výkon čerpadla: 11 l/min 
 – Čistá hmotnost: 1,74 kg
 – Balicí stroj není konstruován pro nepřetržitý provoz
 – Pouze pro použití s vroubkovanými sáčky

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ BUDGET LINE – LAMELOVÝ

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ S PODAVAČEM ROLÍ, 
BUDGET LINE - LAMELOVÝ

 – Pro použití v mnoha odvětvích a domácích kuchyních
 – Pro balení potravin a technických výrobků, kromě kapalin
 – Vše je vyrobeno z odolného plastu ABS
 – Těsnění krytu zajišťuje těsnost během provozu 
 – Snadno použitelný ovládací panel
 – Na výběr 2 časy svařování sáčků a 2 úrovně sacího výkonu vzduchu
 – Zásobník na sáčky v pouzdře
 – Vibrační čerpadlo
 – Výkon čerpadla: 6,5 l/min 
 – Čistá hmotnost: 2 kg
 – Balicí stroj není konstruován pro nepřetržitý provoz
 – Pouze pro použití s vroubkovanými sáčky

kód těsnicí pásek 
(mm)

V W mm €

201626 310 230 100 385x205x(H)95 120,00

kód těsnicí pásek 
(mm)

V W mm €

297360 330 230 250 380x180x(H)110 181,00

 – Pro použití v mnoha odvětvích a domácích kuchyních
 – Pro balení potravin a technických výrobků, kromě kapalin
 – Vše je vyrobeno z odolného plastu ABS
 – Těsnění krytu zajišťuje těsnost během provozu 
 – Snadno použitelný ovládací panel 
 – Automatické spuštění balicího cyklu uzavřením horního krytu
 – Vibrační čerpadlo
 – Výkon čerpadla: 10 l/min 
 – Čistá hmotnost: 3,3 kg
 – Balicí stroj není konstruován pro nepřetržitý provoz
 – Pouze pro použití s vroubkovanými sáčky

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ BUDGET LINE - LAMELOVÝ
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VAKUOVÝ BALICÍ STROJ KITCHEN LINE - LAMELOVÝ
 – Pro použití v mnoha odvětvích a domácích kuchyních
 – Pro balení potravin a technických výrobků, kromě kapalin
 – Pouzdro z nerezové oceli
 – Těsnění krytu zajišťuje těsnost během provozu 
 – Snadno použitelný ovládací panel
 – 3 časy svařování sáčků
 – Automatické spuštění balicího cyklu uzavřením horního krytu 
Vibrační čerpadlo

 – Výkon čerpadla: 297384 - 13 l/min; 297377 - 21 l/min 
 – Čistá hmotnost: 297384 - 6,5 kg; 297377 - 10 kg
 – Balicí stroj není konstruován pro nepřetržitý provoz
 – Pouze pro použití s vroubkovanými sáčky

kód těsnicí pásek 
(mm)

V W mm €

297384 330 230 380 385x300x(H)170 359,00

kód mm €

970638 487x122x(H)107 27,50

 – Podložka z ABS
 – Průhledný polykarbonátový kryt pro snadnou kontrolu stavu role
 – Držák na sáčky v roli
 – Pohyblivý nůž přesně utíná sáček na požadovanou délku
 – Lze připojit k balicímu stroji Kitchen Line 975374 nebo k jakémukoli 
jinému balicímu stroji jako samostatný nástavec

 – Vnitřní rozměry: 412x101x(H)101 mm
 – Role s max. rozměry: ø100x400 mm

NÁSTAVEC NA SÁČKY V ROLI PRO LAMELOVÝ BALICÍ 
STROJ KITCHEN LINE 975374

kód V W mm €

975374 230 550 490x260x(H)145 419,00

 – Pro použití v mnoha odvětvích a domácích kuchyních
 – Pro balení potravin a technických výrobků, kromě kapalin
 – Vhodná pro sáčky v roli v kombinaci s nástavcem 970638
 – Pouzdro z nerezové oceli
 – Těsnění krytu zajišťuje těsnost během provozu 
 – Snadno použitelný ovládací panel
 – Funkce nastavení odpočítávání: 0-6 s
 – Funkce marinování 
 – Funkce pulzačního generování vakua
 – Dodatečná tlačítka pro rychlý start, generování vakua a svařování 
umístěná na rukojeti

 – Automatické vypnutí zařízení po 10 minutách nečinnosti
 – Vibrační čerpadlo
 – Výkon čerpadla: 16 l/min
 – Čistá hmotnost: 5 kg
 – Balicí stroj není určen pro nepřetržitý provoz
 – Pouze pro použití s vroubkovanými sáčky

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ, KITCHEN LINE – LAMELOVÝ
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kód těsnicí pásek 
(mm)

V W mm €

297407 330 230 380 420x290x(H)165 556,00

 – Pro použití v mnoha odvětvích a domácích kuchyních
 – Pro balení potravin a technických výrobků, kromě kapalin
 – Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
 – Těsnění krytu zajišťuje těsnost během provozu 
 – Snadno použitelný ovládací panel
 – Výběr z 5 jazyků nabídky, včetně češtiny
 – Číselníkový manometr umožňuje přesné určení okamžiku dosažení 
požadované úrovně vakua ve vroubkovaném sáčku

 – Automatické spuštění balicího cyklu uzavřením horního krytu
 – 9 úrovní vakua na výběr, v závislosti na velikosti sáčku (bez možnosti 
regulace času generování vakua) 

 – Dvojitý svar - 2 topná tělíska pod jednou společnou vrstvou  
teflonu (297391)

 – Vibrační čerpadlo
 – Výkon čerpadla: 297407 - 19 l/min; 297391 - 26 l/min
 – Čistá hmotnost: 297407 - 6,5 kg; 297391 - 10 kg 
 – Balicí stroj není konstruován pro nepřetržitý provoz
 – Pouze pro použití s vroubkovanými sáčky

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ PROFI LINE - LAMELOVÝ

kód těsnicí pásek 
(mm)

V W mm €

975336 350 230 250 370x260x(H)130 441,00

 – Pro použití v mnoha odvětvích a domácích kuchyních
 – Pro balení potravin a technických výrobků, kromě kapalin
 – Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
 – Těsnění krytu zajišťuje těsnost během provozu 
 – Snadno použitelný ovládací panel
 – Doba utěsnění vaku: 3,5 s
 – Vibrační čerpadlo
 – Výkon čerpadla: 20 l/min
 – Čistá hmotnost: 8 kg
 – Balicí stroj není konstruován pro nepřetržitý provoz
 – Pouze pro použití s vroubkovanými sáčky

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ PROFI LINE - LAMELOVÝ

kód těsnicí pásek 
(mm)

V W mm €

970362 350 230 250 370x280x(H)170 528,00
970430 400 230 270 420x280x(H)170 629,00
970447 500 230 350 520x280x(H)170 971,00

 – Pro použití v mnoha odvětvích a domácích kuchyních
 – Pro balení potravin a technických výrobků, kromě kapalin
 – Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
 – Těsnění krytu zajišťuje těsnost během provozu 
 – Snadno použitelný ovládací panel
 – Číselníkový manometr umožňuje přesné určení okamžiku dosažení 
požadované úrovně vakua ve vroubkovaném sáčku

 – 9 úrovní vakua na výběr, v závislosti na velikosti sáčku (bez možnosti 
regulace času generování vakua) 

 – Odpočítávání času svařování sáčku
 – Vibrační čerpadlo
 – Výkon čerpadla: 970362 a 970430 - 20 l/min; 970447 - 40 l/min
 – Čistá hmotnost: 970362 - 8 kg; 970430 - 9 kg; 970447 - 12 kg
 – Balicí stroj není určen pro nepřetržitý provoz
 – Pouze pro použití s vroubkovanými sáčky

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ, PROFI LINE - LAMELOVÝ
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VAŘENÍ

UCHOVÁVÁNÍ UCHOVÁVÁNÍ

UCHOVÁVÁNÍ

kód baleno po mm €

971390 100 150x250 9,75
971420 100 150x400 16,00
971406 100 200x300 14,00
971437 100 250x350 19,50
971413 100 300x400 28,00
971444 v roli - 2 ks 200x6000 8,90
971451 v roli - 2 ks 280x6000 12,50

 – Dvouvrstvé sáčky.
 – Vnitřní vrstva 60 µm z polyetylenu vhodná pro kontakt s potravinami.
 – Vnější vrstva 15 µm z polyamidu (nylon).
 – Celková tloušťka 75 µm.
 – Materiály slouží jako UV filtr.
 – Struktura sáčku zlepšuje proudění vzduchu ze sáčku během 
procesu vakuování.

 – Sáčky lze použít při teplotě od -20 do +100 ˚C.
 – Vhodné pro vakuové komory i externí vakuovačky.

RELIÉFNÍ VAKUOVÉ SÁČKY - 100 KS

BALÍCÍ SÁČKY S UZAVÍRACÍ STRUNOU DOYPACK
 – Multifunkční sáčky pro skladování potravin, chemikálií nebo jiných 
drobných předmětů

 – Lze použít i mimo gastronomii
 – Účinná ochrana skladovaných produktů díky vysoké odolnosti sáčku 
proti vnějším vlivům

 – Tvar umožňující vertikální postavení sáčku 
 – Systém „easy-open“ pro snadné otevírání a zavírání 
 – Vyrobeno z bezpečné PET/PE fólie
 – Stěny silné 12/100 µm
 – Počet sáčků v balení: 100 ks.
 – Dostupné kapacity sáčků: 250, 500, 750 nebo 1000 ml

kód litry mm €

429174 1 180x90x(H)290 14,00
429082 0.25 110x65x(H)185 5,30
429099 0.5 130x70x(H)225 6,95
429167 0.75 160x80x(H)270 11,00

kód baleno po mm €

297414 100 150x250 12,00
297421 100 150x400 17,50
297438 100 200x300 17,50
297445 100 250x350 23,50
297452 100 300x400 31,00
297469 v roli - 2 ks 200x6000 10,00
297476 v roli - 2 ks 300x6000 14,00

 – Mohou se používat při teplotách od -40 °C do +40 °C
 – Ražba ve tvaru diamantu usnadňuje vysávání vzduchu a tvoření 
vakua

 – Sáčky z polyamidu a polyethylenu 
 – Sáčky bez bisfenolu A (BPA)

VROUBKOVANÉ SÁČKY PRO UCHOVÁVÁNÍ VÝROBKŮ, 
DO LAMELOVÝCH BALIČEK
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kód 975398 975251 975268 975275
rozměry 429x359x(H)345 mm 330x480x(H)360 mm 370x480x(H)435 mm 425x560x(H)460 mm
rozměry komory 350×300×(H)110 mm 280x385x(H)130 mm 320×370×(H)185 mm 370x450x(H)220 mm
těsnicí pásek 295 mm 260 mm 300 mm 350 mm
výkon čerpadla 77 l/min 167 l/min 167 l/min 333 l/min
výkon/napětí 630 W/230 V 370 W/230 V 370 W/230 V 750 W/230 V
hmotnost 24,4 kg 36 kg 38 kg 62 kg
CZK 972,00 1 090,00 1 170,00 1 310,00

Domed coverDomed cover

 – Pro profesionální použití v gastronomii a průmyslových odvětvích
 – Odolná konstrukce - pouzdro a komora z vysoce kvalitní nerezové 
oceli

 – Průhledné víko vyrobené z vysoce kvalitního tvrdého plastu ABS 
umožňuje kontrolu procesu balení

 – Vypouklé víko umožňuje zabalit velké porce
 – Čas svařování sáčků: 0-6 s
 – 6 úrovní vakua na výběr
 – Funkce samotného svařování 
 – Marinovací funkce: možnost použití až 11 cyklů odsávání a 
napouštění vzduchu do sáčku (jeden cyklus 9 minut); díky podtlaku 
marináda proniká rychleji produktem, což výrazně urychluje 
samotný proces

 – Automatické spuštění balicího cyklu uzavřením horního krytu
 – Profesionální rotační čerpadlo s vysokým výkonem
 – Balicí stroj je navržen pro nepřetržitý provoz

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ KITCHEN LINE - KOMOROVÝ

Kontrolní panel Kontrolní panel
Vysoce kvalitní nerezové 
pouzdro a komora

Vysoce kvalitní nerezové 
pouzdro a komora

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ PROFI LINE - KOMOROVÝ
 – Pro profesionální použití v gastronomii a průmyslových odvětvích
 – Pro balení potravinářských a technických výrobků, včetně výrobků  
s vysokým obsahem vody

 – Odolná konstrukce - pouzdro a komora z vysoce kvalitní nerezové 
oceli AISI 304

 – Průhledné víko vyrobené z vysoce kvalitního tvrdého plastu ABS 
umožňuje kontrolu procesu balení

 – Vypouklé víko a dutina ve spodní části komory (975251) umožňují 
balení velkých porcí

 – Těsnění ve tvaru písmene V s vysokou koeficientem těsností
 – Čitelné ukazatele - digitální displej a číselníkový manometr  
- umožňují přesné určení okamžiku dosažení požadované  
úrovně vakua v komoře balícího stroje

 – Nastavitelný čas provozu čerpadla pro získání příslušné úrovně 
vakua v rozsahu 0-99 s

 – Nastavitelný čas svařování v rozsahu 0-3,5 s
 – Nastavitelná úroveň chlazení čerpadla v rozsahu 0-9,9 s
 – Automatické spuštění balicího cyklu uzavřením víka balicí komory
 – Olejové čerpadlo pro krátký a vysoce efektivní balicí cyklus
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kód 201428 201435 201442
rozměry 330x480x(H)356 mm 359x425x(H)356 mm 505x567x(H)465 mm
rozměry komory 280x393x(H)110 mm 300x350x(H)110 mm 425x457x(H)100 mm
těsnicí pásek 260 mm 300 mm 410 mm
výkon čerpadla 8 m³/h – 133,3 l/min 8 m³/h – 133,3 l/min 20 m³/h – 333,3 l/min
výkon/napětí 1000 W/230 V 950 W/230 V 1000 W/230 V
hmotnost 28 kg 27 kg 58,8 kg
CZK 1 120,00 1 200,00 1 950,00

UCHOVÁVÁNÍ

VAŘENÍ

UCHOVÁVÁNÍ

kód mm €

970607 200x140 5,30
970386 230x160 5,00
970614 300x200 9,45
970393 350x250 12,00
970621 400x300 16,00

 – Dvouvrstvé sáčky
 – Vnitřní vrstva z polyetylenu vhodná pro kontakt  
s potravinami

 – Vnější vrstva z polyamidu (nylon)
 – Celková tloušťka 65 µm
 – Vhodné pro vakuové komory
 – 100 ks

VAKUOVÉ SÁČKY PRO KOMOROVÉ BALIČKY

kód baleno po mm €

971369 100 150x200 8,35
971345 100 150x250 9,75
971376 100 200x300 14,00
971352 100 250x350 18,50
971383 100 300x400 28,00

 – Pro použití v Sous-Vide systému.
 – Dvouvrstvé sáčky.
 – Vnitřní vrstva 60 µm z polyetylenu vhodná pro kontakt  
s potravinami.

 – Vnější vrstva 15 µm z polyamidu (nylon) zajišťuje 
vzduchotěsnost.

 – Celková tloušťka 75 µm.
 – Materiály slouží jako UV filtr.
 – Sáčky lze použít při teplotě od -20 do +110 ˚C.
 – Vhodné pro vakuové komory.

VAKUOVÉ SÁČKY - 100 KS

VideoDomed cover

VAKUOVAČKY
 – Pro profesionální použití v gastronomii a průmyslových odvětvích
 – Pro balení potravinářských a technických výrobků, včetně výrobků  
s vysokým obsahem vody

 – Odolná konstrukce - pouzdro a komora z vysoce kvalitní nerezové 
oceli AISI 304

 – Průhledné víko vyrobené z vysoce kvalitního tvrdého plastu ABS 
umožňuje kontrolu procesu balení

 – Vypouklé víko a dutina ve spodní části komory umožňují balení 
velkých porcí

 – Těsnění víka s vysokým koeficientem těsnosti
 – Čitelné ukazatele - digitální displej a číselníkový manometr  
- umožňují přesné určení okamžiku dosažení požadované  
úrovně vakua v komoře balícího stroje

 – Nastavitelný čas generování vakua v rozmezí 5-90 s
 – Nastavitelný čas svařování sáčků: až 6 sekund se stupnicí po 0,5 s
 – Funkce marinování s nastavitelným časem od 9 do 99 minut  
(čas trvání jednoho cyklu: 9 minut): programovatelný až na 11 cyklů 
odsávání a napouštění vzduchu do sáčku; díky podtlaku marináda 
proniká rychleji produktem, což výrazně urychluje samotný proces

 – Automatické spuštění balicího cyklu uzavřením víka balicí komory
 – Olejové čerpadlo pro krátký a vysoce efektivní balicí cyklus
 – Pro použití s hladkými a vroubkovanými sáčky

Kontrolní panel
Vysoce kvalitní nerezové 
pouzdro a komora
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Všechny modely jsou vybaveny 
čerpadlem Busch pro účinnost  
a hospodárnost

Těsnicí lišty
vybavené zakřivenými topnými tělesy
umožňující odstranění zbytků
produktu a k zajištění těsnosti sváru

Čitelný a intuitivní 
ovládací panel

 – Vakuově balené potraviny si déle zachovávají svěžest a jsou 
dokonale chráněny před působením vnějších faktorů (např. 
znečištění, vlhkost). Navíc odsátí vzduchu umožňuje snížení  
objemu některých potravin.

 – Funkce svařování sáčků bez odsávání vzduchu umožňuje těsné 
balení delikátních potravin beze změny jejich struktury nebo 
potravin nepravidelného tvaru bez rizika jejich deformace.

 – Postupné vytváření vakua – používáno v případě pórovitých 
potravin, zpracovaného masa, emulgovaných směsí s uvězněnými 
vzduchovými bublinkami.

 – Vnější vakuové balení (Vac-Norm) – provedení procesu vyžaduje 
využití speciálních gastronádob. Pro využití funkce Vac-Norm  
je nezbytné zakoupení externí vakuové sestavy Vac-Norm,  
která se skládá z hadice a spojky s komorou vakuovačky.

 – Dry Oil: Vysoušení čerpadla – funkce umožňující udržování vysoké 
kvality oleje odstraňováním nadbytečné vlhkosti, díky čemuž může 
zařízení dosáhnout nejvyšší úrovně vytváření vakua.

 – Režim marinování – slouží k opakování cyklu vytváření vakua  
a uvolnění vzduchu ze sáčku, což umožňuje optimální marinování 
potravin v nejkratším možném čase.

 – Baličky jsou vyrobeny z těch nejkvalitnějších materiálů, díky čemuž 
mají dlouhou životnost a jsou odolné proti vnějším faktorům.

 – Průhledné víko umožňuje pozorovat celý proces balení.

 – Program odsávání kontrolovaný čidlem je určen především pro 
potraviny s jemnou strukturou.

 – Zařízení je vybaveno dvojitou svařovací lištou, která zajišťuje těsnost 
a stálost balení.

 – Komora je vyrobena z jednoho kusu oceli, což usnadňuje udržení 
baličky v čistotě.

 – Správný výkon, výkonné čerpadlo a objemná komora zajišťují rychlé 
balení potravin velkých rozměrů.

 – Digitální ovládací panel s velkým, barevným displejem umožňuje 
nastavit teplotu svařování a parametry spojené s časem cyklu.

 – Baličky umožňují uzavírat sáčky s marinovanými výrobky za zachování 
jejich objemu, protože balení probíhá bez odsávání vzduchu.

 – Barevný LCD displej s velikostí 3,9”
 – Podsvícená dotyková klávesnice je vyrobena z plastu odolného proti 
poškrábání

 – Max. tlak vakua: 2 mbar
Na objednávku:

 – vnější vakuová sada Vac-Norm k balení ve speciálních nádobách  
s automatickým odsáváním

 – systém Bluetooth umožňující bezdrátové spojení se speciální 
aplikací 

BALÍCÍ VAKUOVÝ STROJ SÉRIE SE
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VAKUOVÉ BALIČKY SE SÉRIE 200, 300, 400 A 500
kód 1141080 1140628 1140636 1141142
model SE-208 SE-310 SE-416 SE-520 CC
rozměry 337x431x(H)307 mm 384x465x(H)403 mm 484x529x(H)448 mm 634x552x(H)513 mm
rozměry komory 288x334x(H)111 mm 330x360x(H)155 mm 430x415x(H)180 mm 568x430x(H)215 mm
těsnicí pásek 280 mm 320 mm 420 mm mm 420+420 mm
výkon čerpadla BUSCH 8 m³/h 10 m3/h 16 m³/h 20 m³/h
max. tlak vakuování 2 mbar 2 mbar 2 mbar 2 mbar
výkon/napětí 370 W/230 V 370 W/230 V 550 W/230 V 750 W/230 V
hmotnost 26 kg 34 kg 65 kg 76 kg
€ 2 720,00 3 320,00 4 200,00 5 710,00

VAKUOVÉ BALIČKY SE SÉRIE 800

VAKUOVÉ BALIČKY SE SÉRIE 600

kód 1140680 1140681 1140682 1140696 1140697 1140698
model SE-806 SE-806 CC SE-806 LL SE-810 SE-810 CC SE-810 LL
rozměry 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm
rozměry komory 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm
těsnicí pásek 530+848 mm 581+581 mm 848+848 mm 530+848 mm 581+581 mm 848+848 mm
výkon čerpadla BUSCH 63 m³/h 63 m³/h 63 m³/h 100 m³/h 100 m³/h 100 m³/h
max. tlak vakuování 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar
výkon/napětí 1500 W/230 nebo 400V 1500 W/230 nebo 400V 1500 W/230 nebo 400V 2200 W/230 nebo 400V 2200 W/230 nebo 400V 2200 W/230 nebo 400V
hmotnost 232 kg 232 kg 232 kg 250 kg 250 kg 250 kg
€ 11 900,00 11 900,00 12 000,00 14 000,00 14 000,00 14 100,00

kód 1140650 1140651 1140662 1140663
model SE-604 SE-604 CC SE-606 SE-606 CC
rozměry 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm
rozměry komory 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm
těsnicí pásek 413+656 mm 465+465 mm 413+656 mm 465+465 mm
výkon čerpadla BUSCH 40 m³/h 40 m³/h 63 m³/h 63 m³/h
max. tlak vakuování 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar
výkon/napětí 1100 W/230 nebo 400V 1100 W/230 nebo 400V 1500 W/230 nebo 400V 1500 W/230 nebo 400V
hmotnost 145 kg 145 kg 159 kg 159 kg
€ 9 200,00 9 240,00 9 670,00 9 670,00

NEW
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Video

Všechny modely jsou  
vybaveny čerpadlem 
Busch pro účinnost  
a hospodárnost

 – Součást balení 1 plnící deska vyrobená z polykarbonátu
VAKUOVÉ BALIČKY SENSOR ULTRA SÉRIE 300, 400 A 500

kód 1140742 1140772 1141100
model SU-316 SU-420 SU-520 CC
rozměry 384x465x(H)403 mm 484x529x(H)448 mm 634x552x(H)513 mm
rozměry komory 330x360x(H)155 mm 430x415x(H)180 mm 568x430x(H)215 mm
těsnicí pásek 320 mm 420 mm 420+420 mm
výkon čerpadla 16 m3/h 20 m3/h 20 m3/h
max. tlak vakuování 2 mbar 2 mbar 2 mbar
výkon/napětí 370 W/230 V 750 W/230 V 750 W/230 V
hmotnost 34 kg 70 kg 70 kg
€ 3 810,00 4 780,00 5 990,00

 – Hermetické balení potravin různého druhu je chrání před působením 
vnějších vlivů (např. nečistoty, vlhkost).

 – Odsátí vzduchu umožňuje snížení objemu některých potravin.
 – Funkce svařování sáčků bez odsávání vzduchu umožňuje těsné 
zabalení jemných potravin.

 – Postupné vytváření vakua – používáno v případě pórovitých 
potravin, zpracovaného masa, emulgovaných směsí s uvězněnými 
vzduchovými bublinkami.

 – Vnější vakuové balení (Vac-Norm) – provedení procesu vyžaduje 
využití speciálních gastronádob. Pro využití funkce Vac-Norm  
je nezbytné zakoupení externí vakuové sestavy Vac-Norm,  
která se skládá z hadice a spojky s komorou vakuovačky.

 – Dry Oil: Vysoušení čerpadla – funkce umožňující udržování vysoké 
kvality oleje odstraňováním nadbytečné vlhkosti, díky čemuž může 
zařízení dosáhnout nejvyšší úrovně vytváření vakua.

 – Režim marinování – slouží k opakování cyklu vytváření vakua  
a uvolnění vzduchu ze sáčku, což umožňuje optimální marinování 
potravin v nejkratším možném čase.

 – Bezpečné balení tekutin a potravin s vysokým obsahem vody  
– bezpečnostní systém automaticky zastaví proces odsávání,  
když zablokuje nasávání tekutin.

 – Vakuovačky byly vyrobeny z těch nejkvalitnějších materiálů.
 – Průhledné víko umožňuje pozorovat celý proces balení.
 – Program odsávání kontrolovaný čidlem je určen především  
pro potraviny s jemnou strukturou.

 – Dvojitá svařovací lišta zaručuje těsnost a stálost balení
 – Komora je vyrobena z jednoho kusu oceli, což usnadňuje čištění.

 – Možnost bezpečného balení tekutin a potravin s vysokým obsahem 
vody

 – Digitální ovládací panel s velkým, barevným displejem umožňuje 
nastavit teplotu svařování a parametry spojené s časem cyklu.

 – Manuální ovládání nebo pomocí předpřipravených programů  
(25 různých programů vytváření vakua, postupné vytváření vakua).

 – Bezdrátové Bluetooth připojení umožňuje spojení s aplikací  
a správu programů.

 – Možnost uzavírání sáčků s marinovanými potravinami za zachování 
jejich objemu.

 – Barevný LCD displej s velikostí 3,9”
 – Podsvícená dotyková klávesnice je vyrobena z plastu odolného proti 
poškrábání

 – Součástí balení: 1 polykarbonátové vyplňující deska
 – Max. tlak vakua: 2 mbar
 – Desku k balení tekutin lze zakoupit samostatně (2149020)

Na objednávku:
 – systém tisku štítků s možností připojení tiskárny se samolepicími 
štítky odolnými proti zmrazení (zadávání textu probíhá 
prostřednictvím aplikace)

 – vnější vakuová sestava Vac-Norm pro balení ve speciálních nádobách 
s automatickým odsáváním

 – instalace vstřikování ochranného plynu umožňující vakuové balení 
potravin v atmosféře zbavené kyslíku a vodní páry, což umožňuje 
lepší ochranu produktu před vnějšími vlivy

 – systém Plus k svařování sáčků vyrobených ze silnějších fólií a 
metalizovaných sáčků

ČIDLO ULTRA PRO VAKUOVAČKY

NEW
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 – Dvoukomorová balička
 – Součást balení jsou 4 plnící desky vyrobené z polykarbonátu
 – Silný kryt vyrobený z odolné nerezové oceli

VAKUOVÉ BALIČKY SENSOR ULTRA SÉRIE 6000

 – Součást balení 1 plnící deska vyrobená z polykarbonátu
VAKUOVÉ BALIČKY SENSOR ULTRA SÉRIE 800

 – Součást balení 1 plnící deska vyrobená z polykarbonátu
VAKUOVÉ BALIČKY SENSOR ULTRA SÉRIE 600

kód 1141030 1141050
model SU-6100 SU-6160
rozměry 1640x874x(H)1370 mm 1640x874x(H)1370 mm
rozměry komory 2x 662x874x(H)205 mm 2x 662x874x(H)205 mm
těsnicí pásek 2x (660+660) mm 2x (660+660) mm
výkon čerpadla 100 m3/h 155 m3/h
max. tlak vakuování 0,5 mbar 0,5 mbar
výkon/napětí 2200 W/400 V 4000 W/400 V
hmotnost 360 kg 360 kg
€ 21 800,00 26 300,00

kód 1140881 1140887 1140893 1140935 1140945 1140955
model SU-806 SU-806CC SU-806LL SU-810 SU-810CC SU-810LL
rozměry 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm
rozměry komory 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm
těsnicí pásek 530+959 mm 581+581 mm 848+848 mm 530+848 mm 581+581 mm 848+848 mm
výkon čerpadla 63 m3/h 63 m3/h 63 m3/h 100 m3/h 100 m3/h 100 m3/h
max. tlak vakuování 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar
výkon/napětí 1500 W/400 V 1500 W/400 V 1500 W/400 V 2200 W/400 V 2200 W/400 V 2200 W/400 V
hmotnost 232 kg 232 kg 232 kg 250 kg 250 kg 250 kg
€ 12 400,00 12 400,00 12 500,00 14 400,00 14 400,00 14 500,00

kód 1140811 1140817 1140835 1140845
model SU-604 SU-604CC SU-606 SU-606CC
rozměry 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm
rozměry komory 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm
těsnicí pásek 413+656 mm 465+465 mm 413+656 mm 465+465 mm
výkon čerpadla 40 m3/h 40 m3/h 63 m3/h 63 m3/h
max. tlak vakuování 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar
výkon/napětí 1100 W/400 V 1100 W/400 V 1500 W/400 V 1500 W/400 V
hmotnost 145 kg 145 kg 159 kg 159 kg
€ 9 620,00 9 620,00 10 200,00 10 200,00

kód - €

2141798 do vakuovaček Sensor Ultra řada 800 122,00
2149020 do vakuovaček Sensor Ultra řada 400/500 122,00
2149074 do vakuovaček Sensor Ultra řada 600 122,00
2149531 do vakuovaček Sensor Ultra řada 300 122,00

DESKA NA BALENÍ TEKUTIN
 – Součástí balení nastavitelný podstavec sáčku
 – Dostupná pro komorové vakuovačky Sensor Ultra řady 
300/400/500/600/800


