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CARACTERÍSTIQUES 

- Construcció sòlida i  robusta en acer inoxidable 
 

- Tapa superior plana de metacrilat tècnic

(tapa ovalada opcional) 
 

- 2 barres de soldadura a la cambra (po

d’equipar amb  3ª y 4ª barra) 
 

- Sistema de segellat amb varilla doble

marcat doble de bossa  
 

- Panell de control fàcil e intuitiu (20 programe
 

- Nivell de buit programable per sensor +
 

- Nivell de segellat programable per temps
 

- Avisador automàtic per manteniment 

la bomba de buit 
 

- Botó funció Stop 
 

- Botó funció Stop + Segellar de bossa 
 

- Fàcil Manteniment i  y canvi d’oli 
 

- Videos de suporte per a us i manteniment
www.zermat.es  

 
 

DADES TÈCNIQUES 

 

ENVASADORA AL 

Dimensions exteriors 1005 x 835 x 1010 mm

Dimensions cambra 880 x 630 x 170 mm

Potència bomba buit 63 m3/h Busch 

100m3/h Busch (opcional)

Potència eléctrica 3’5 Kw 

Connexió elèctrica 3F - 380V (opcional 3F 

Barres de soldadura 
standard 

Opció 1: 1 x 800mm 

Opció 2: 2 x barre

Opció 3: 2 x barr
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Construcció sòlida i  robusta en acer inoxidable (aisi304) 

cnic 50mm  

(possibilitat  

doble Grooved, 

programes) 

+ temps 

emps 

manteniment de 

 

manteniment en 

 
OPCIONES

- Tall sobrant de bosses
 

- Tall sobrant de b
 

- Entrada progre
 

- Rampa interior

l’ envasat de 
 

- Barra soldadura
 

- Panell de mandos
 

- Buit efecte pulmó
 
- Soldadura Bi-activa

 
- Soldadura extra a

 
- Kit recanvis bàsic

 BUIT MEDIUM 

1005 x 835 x 1010 mm 

880 x 630 x 170 mm 

 

100m3/h Busch (opcional) 

380V (opcional 3F -220V) 

800mm + 1 x 550mm 

Opció 2: 2 x barres 830mm 

3: 2 x barres 550mm 

08192 Sant Quirze del Vallès - Barcelona (Spain) 

OPCIONES 

Tall sobrant de bosses 

Tall sobrant de bosses desconectable 

Entrada progressiva d’aire 

interior amb tope per  

 líquids 

Barra soldadura extra 

l de mandos manual 

pulmó 

activa 

Soldadura extra ampla de  8mm 

bàsics 

 CV800 


