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Ilość i rozmieszczenie listw zgrzewających zależy od 
indywidualnych ustaleń.

System zgrzewajacy
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Dane techniczne

Wymiary wewnętrzne 350 x 400 x 125 mm*

Wymiary zewnętrzne 430 x 550 x 340 mm*

Długość listwy  320 mm

Pompa próżniowa  10 m3 / h

Waga   48 kg

Zasilanie   1 fazowe, 230 V, 50 Hz**

           * Szerokość x głębokość x wysokość             
      ** Specjalne zasilanie na życzenie

Przyjazna użytkownikowi
Nasz panel sterowania Z 2000 umożliwia proste i precyzyjne ustawienia najważniejszych 
parametrów. Są one wyraźnie pokazane na wyświetlaczu. Dobrze przemyślana i ergonomiczna 
budowa naszych urządzeń umożliwia przyjazną użytkownikowi procedurę pakowania i 
gwarantuje optymalne rezultaty.

Zgrzewanie
Idealna synergia docisku, temperatury i czasu pozwala na uzyskanie optymalnych rezultatów 
zgrzewania. Nasze systemy uszczelniania są kompatybilne z wszytkimi dostępnymi na rynku 
workami próżniowymi. Nadmiar woreczka zostaje odcięty w celu zminimalizowania ryzyka 
rozwoju bakterii. Urządzenie może opcjonalnie zostać wyposażone w podwójny szew 
zgrzewający.

Obsługa i Czyszczenie
Łatwość w utrzymaniu czystości wynika przede wszytkim z konstrukcji naszych urządzeń. Są 
wykonane ze stali nierdzenej. Komora próżniowa jest głęboko tłoczona a system zgrzewania 
pozbawiony przewodów. W celu zmniejszenia kosztów obsługi i uniknięcia przestojów z powodu 
prac konserwacyjnych przywiązujemy szczególną uwagę do łatwej dostępności i intuicyjnego 
rozmiesczenia poszczególnych elementów. Program obsługi serwisowej gwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie pompy próżniowej.

Długowieczność
Pakowarki próżniowe BOSS wykonane są z najwyższej jakości komponentów: 
wysokogatunkowej stali nierdzewnej, elementów przeciwrozbryzgowych oraz pomp Busch’a 
o wysokiej sprawności - w 100% Made in Germany. Przejrzysta budowa, zaawansowana 
technologia oraz wyrafi nowany projekt gwarantują długą żywotność użytkową.

Charakterystyka jakości BOSS



Konstrukcja maszyny

© Helmut Boss Verpackungsmaschinen KG · Zum Wingert 5 · D-61352 Bad Homburg · Tel. +49 (0) 6172  457097 · Fax +49 (0) 6172  44139

www.vacuum-boss.com · info@vacuum-boss.com

MAX

Wysokiej jakości, stabilna 
pokrywa akrylowa

System zgrzewania
pozbawiony przewodów

Mechanizm zamykania 
pokrywy

Głęboko tłoczona komora próżniowa
bez szwów spawalniczych

Gumowe nóżki antypoślizgowe Sterowanie cyfrowe 
Z 2000 przyjazne dla 

użytkownika

Gotowa do podłączenia w 
modelach ze zintegrowaną 
pompą próżniową

Płyty tefl onowe 
redukujące objętość 
komory

Ochrona części ssących

Stalowo nierdzewna komora jest głęboko tłoczona. Pokrywa wykonana jest z wysokiej jakości akrylu, która umożliwia stałą 
kontrolę procesu.

Korzyści
•   Uniknięcie wrażliwych na  
     zanieczyszczenie szwów
     szwówspawalniczych
•   Zaokrąglone krawędzie 
     zpewniają najwyższą higienę
•   Wyciek płynów gromadzony 
     jest we wgłębieniu komory

Korzyści
•   Optymalna wysokość płyt
•   Minimalizacja objętości komory
•   Skrócenie czasu uzyskania
     próżni
•   Otwór ułatwiający trzymanie
•   Wykonane z solidnych materiałów,
     PE przeznaczone do kontaktu
     z żywnością
•   Zaokrąglone krawędzie
     zwiększające bezpieczeństwo
•   Można myć w zmywarkach

Korzyści
•   Powierzchnia antypoślizgowa
•   Wersje płaskie i wypukłe
•   Łatwy w czyszczeniu
     silikonowy uchwyt
•   Silikonowe uszczelnienie do
     zamknięcia pokrywy płaskiej

Pokrywa i komora

Komora Płyty Pokrywa akrylowa



MAX

Dane techniczne

Nominalna prędkość pompy 10 m3/h

Ciśnienie końcowe (mBar) 0,5

Nominalna moc silnika (kW)* ~ 0,37

Nominalna prędkość silnika (U/min) 1500

Poziom hałasu (ISO 2151) (dB) 53

Pojemność oleju (liter) 0,4

* zależy od napięcia zasilania

Nasze maszyny do pakowania próżnowego BOSS są 
wyposażone w potężne pompy próżniowe napędzane 
przez talerze obracające się w oleju wykonane przez 
fi rmę Busch.

Korzyści
•   Zmniejszenie zawartości tlenu do max. 0.1%
•   Stały wysoki poziom próżni
•   Optymalna ochrona produktów wrażliwych 
     na wilgoć i/lub tlen
•   Dłuższa gwarancja na części
•   Kostrukcja przyjazna użytkownikowi
•   Zaawansowana technologia, żywotność
     technologiczna Made in Germany
•   Zawór rezerwowy gazu do usuwania
     nadmiaru ilości pary

Pompa próżniowa BUSCH

Jednostka sterująca Z 2000
Nasz Panel elektroniczny Z2000 pozwala na precyzyjne 
ustawienie czasu próżni, wtrysku gazu i uszczelnienia. 
Zawartość tlenu moze być zmniejszona w sposób 
kontrolowany. Funkcja umożliwia prostą obsługę 
magazynowania i gwarantuje powtarzalność wyników 
pakowania.

Korzyści
•   Przyjazny użytkownikowi
•   Wyraźne wskazanie poszczególnych parametrów
•   Funkcja Quick-stop do pakowania płynów
•   Praca ciągła - program serwisowy do czyszczenia 
     pompy próżniowej
•   Wodoodporna konstrukcja
•   Delikatna wentylacja komory próżniowej

Jednostka sterująca

Podwójny drut płaski:
6 x 0,3 mm

Podwójny szew
uszczelniający

Drut okrągły:  1,0 mm Ø  
Drut płaski:  3 x 0,2 mm  

Odcięcie uszczelnienia

Systemy zgrzewające



Opcje

MAX

1.   Urządzenie gazowe z 2 dyszami

2.   Zestaw mobilny z przestrzenią składową (stalowo nierdzewny)

3.   Uchwyt do pakowania cieczy (stalowo nierdzewny)

4.   Urządzenie ssące do standardowych pojemników GASTRO

5.   Zestaw części zużywalnych (tefl on, drut, uszczelka pokrywy, silikon do listwy ciśnieniowej)

6.   Opakowanie eksportowe (usztywniony karton na drewnianej palecie)

3.1. 2. 4. 5. 6.
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