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Szívócsöves vákuumos csomagológép 

Leírás 

 

 Sűrített levegős vákuum csomagológép 

 Erős szívóerő és alacsony energiafogyasztás 

 Közvetlen vákuum-csomagoló módszer: a cső használatával el-
kerüljük a károsodást, a sztatikus töltődést és az oxidációt 

 Üzemzavar esetén hibajelzés az LCD kijelzőn  

 Stabil elektromos-ellátás DC 24V-ot használva és a keménybe-
vonatú hegesztő rúdnak köszönhetően magas tartósság és sta-
bilitás 

Tulajdonságok 

Kijelző Hatékonyan kontrollálható a széles (4 soros) kijelzőnek köszönhetően. 

Mutatja a fűtőszál hőmérsékletét 

Karosszéria összeszerelés Hegesztés utáni polír 

Biztonsági szenzor Stabil használat a mikro-szenzornak köszönhetően 

Memóriafunkció 5-féle memória gomb 

Gáztöltés Sztenderd 

Gáztöltés és helyettesítés Négyszer vákuumoz és háromszor tölt gázzal 

Számlálófunkció Sztenderd és visszafele számlálófunkció 

Polírozó kezelés Minden polírozva (test + állvány) 

Kulcs-lezárás Sztenderd 

Öndiagnózis Sztenderd 

Autó-szívóka Sztenderd (jelzés a kijelzőn) 

Vészleállítás Sztenderd 

Áramellátás DC 24V használatával stabil 

A/S A moduláris résznek köszönhetően könnyen javítható 

Típus Levegő és elektromos motor típus 
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Részletek 

Kijelző panel 

 

Felhasználás 

 

Tálca   Orsó   Wafer doboz  LCD fólia 

Kiegészítők 
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Opciók 

 

Dupla            Gáz-öblítő (G)     Hosszú szívóka (L) Állvány (S) Állvány (APH) Állvány (APA) 

hegesztő rúd (D) 

Rendelési adatok 

Modell szám  Hegesztő szélesség (mm) 

 SX-450E   450 

 SX-500E   500 

 SX-600E   600 

 SX-800E   800 

 SX1000E    1000 
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