To p s e a l m a c h i n e s

Topsealmachines
Messcherp maatwerk
Steek uw producten in een maatpak
Wat de vorm van uw schaal ook is, de MetalPack Type
290C snijdt de folie perfect op maat. Zo maakt u een
eind aan die rechthoekige randen om een rond bord of
een ovaal schaaltje. Wat het merk of de vorm van uw
schaal ook is, wij maken een superscherp contourmes,
speciaal voor u. Dat oogt pas chique: uw heerlijke
producten in een maatpak!
Budgetvriendelijk contoursnijden
Natuurlijk heeft MetalPack meer machines met
contourmessen. Maar dit is ons eerste model waarbij u
handmatig folie aan- en afvoert. Omdat u zelf een handje
helpt, bespaart u aanzienlijk op de kosten. Zonder te
besparen op kwaliteit.
Uw vraag, ons antwoord
Steeds vaker kregen we de vraag: Hoe kan ik ronde
borden netjes sealen, voor een aantrekkelijke prijs?
Vanaf nu is het antwoord simpel. Met de MetalPack Type
290C natuurlijk.
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MetalPack
Handsealmachine Type 290C
Constante kwaliteit

De MetalPack Type 290C is sterk, exact en betrouwbaar en vraagt daar maar weinig voor terug. Meer dan schoonmaken is
niet nodig, deze sealmachine is onderhoudsvrij. U hoeft dus niet met olie aan de slag. En zo lang niemand het beschadigt,
blijft het mes gegarandeerd scherp.

Perfect gesneden, keer op keer

Slim, snel en simpel - maak kennis met de MetalPack Type 290C.
-- Voor ieder merk en elke vorm schaal een mal en contourmes op maat. Geen lelijke randjes meer.
-- Geschikt voor alle topsealschalen binnen de maximum afmetingen.
-- Onderhoudsvrij en blijvend scherp.
-- Handmatige aan- en afvoer van folie: dat bespaart kosten!
-- De temperatuur regelt u elektronisch. Precisie van 100 tot 180° C.
-- Sealplaat met anti-aanbaklaag.
-- Siliconenprofiel op de mal voor perfecte drukverdeling.
-- Solide kwaliteit, zoals u van MetalPack gewend bent.
Voor overige modellen kijkt u op www.metalpack.nl of u vraagt ernaar bij uw dealer.

Technische specificaties
Vermogen:
Spanning:
Stroom:
Foliebreedte:
Diameter folierol:
Werktemperatuur:
Schaalformaat:
Afmetingen (bxdxh):
Verzendgewicht:

1,6 kW
220/240 Volt - 50/60 Hz
7 ampère
290 mm maximaal
Ø 250 mm maximaal
100 – 180 °C (elektronisch instelbaar)
rond tot Ø 250 mm
rechthoekig tot 225x225 mm
open, 39x52x57 cm
gesloten, 39x63x25 cm
22 Kg
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