
Kleine krachtpatser
Wie niet groot is, moet slim zijn. Deze compacte 
MetalPack Type 190 heeft dan ook een aantal bijzondere 
en ijzersterke eigenschappen.

 - Folierol niet achter, maar boven de machine.  
 Dat bespaart ruimte!

 - Uniek sluitmechanisme. Met zijn lichte bediening  
 en hoge sluitdruk is hij sterker dan alle andere  
 sealmachines in zijn klasse.

 - Elektronische temperatuurregeling met display.  
 Nauwkeuriger kan het niet.

 - Verwarmde sealplaat met anti-aanbaklaag. 
 Nooit meer schrapen en boenen.

 - Vriendelijk geprijsd. De sealmachine waar u niet  
 voor hoeft te sparen.

 - Solide kwaliteit, zoals u van MetalPack 
 gewend bent.

MetalPack
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Topsealmachines
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Vermogen:
Spanning:
Stroom:
Foliebreedte:
Folierol diameter:
Werktemperatuur:
Schaalformaat:
Afmetingen (bxdxh):

Verzendgewicht:

0,65 kW
220/240 Volt - 50/60 Hz
3 ampère
190 mm maximaal
Ø 230 mm maximaal
100 – 180 °C (elektronisch instelbaar)
227x178x80 mm maximaal
open, 26x43x53 cm
dicht, 26x55x30 cm
16 Kg
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MetalPack
Handsealmachine Type 190

Compact en compleet

Op verzoek ontwikkeld
Wij kregen regelmatig de vraag of we niet een sterke sealmachine konden ontwikkelen die ook op een kleiner werkblad 
past. Het resultaat mag er zijn: de MetalPack Type 190. Geen ander is zo compact en compleet.

Gebruikersvriendelijk
Zonder perslucht en zonder krachttoeren brengt u met deze machine een hoge sluitdruk tot stand. Bovendien is hij 
makkelijk schoon te houden, dankzij zijn RVS behuizing en de anti-aanbaklaag op de sealplaat.

Betrouwbaar
Dankzij de elektronische bediening kunt u de sealtemperatuur bijzonder nauwkeurig instellen. De display laat alle 
gegevens zien die u nodig hebt en het siliconenprofiel op de ondermal zorgt voor een optimale drukverdeling. Zo zorgt 
deze machine voor constante kwaliteit.

Multifunctioneel
De MetalPack Type 190 verwerkt alle schalen die geschikt zijn voor topsealen. Elke inlegring uit onze serie Menu past in 
deze sealmachine. U verwisselt de ringen in een handomdraai en bewaart ze onderin. 

Maatwerk
Werkt u binnen de maximum afmetingen met een ander type schaal? Op basis van een tekening of monster produceren wij 
met plezier uw inlegring op maat. Neem voor meer informatie contact op met MetalPack of met uw dealer.

Voor overige modellen zie onze website www.metalpack.nl of raadpleeg uw dealer.

Technische specificaties

Dealer gegevens:
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