
In het SEALPAC Experience Center kunnen technici en serviceper-
soneel opgeleid worden en nieuwe producten getest worden om te 
bepalen of ze rijp zijn voor marktintroductie. Overtuig uzelf! Ultrapak, 
exclusief vertegenwoordiger van SEALPAC in de Benelux verstrekt u 
graag meer informatie. 

Ultrapak BV |  Arkerpoort 16 |  3861 PS  Nijkerk  
Te le f oon :  +31 (0) 88 331 0 331 |  F a x  :  + 31 ( 0 )  8 8 3 31 0  3 8 8 

www.ultrapak.nl |  info@ultrapak.nl

SEALPAC – het maximale aan f lexibi l i te i t .
Als kwaliteitsonderneming zetten wij ons in voor de doelstellingen 
en het succes van onze klanten. Samen bereiken wij winstgevende 
oplossingen met een hoge en compromisloze kwaliteit. Dankzij 
onze flexibele en volledige inzet bieden wij individuele oplossingen 
die uw bedrijf nieuwe mogelijkheden geven. 
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COMPACTE Traysea lmach ines

 M-Serie

Semi-automatische schalensluitmachines SEALPAC M-SERIE   SEALPAC M-SERIE Semi-automatische schalensluitmachines

Nummer 1 in per formance en kwal i te i t .

TECHNISCHE
GEGEVENS

1)  Capaciteit is afhankelijk van schaalafmetingen en productieomstandigheden

2)  Aangesloten vermogen afhankelijk van formaat en configuratie
 Alle rechten voorbehouden voor technische modificaties

Afmetingen in mm

 Capaciteit :   tot 6 takten/minuut 1)

 Max schaal hoogte : tot 100 mm

 Machine gewicht : 320 kg

 Luchtdruk : 6 bar – 200 liter/min

 Aangesloten vermogen : 3 x 400/230 V+N+E – max. 1,5 kW 2)
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HAAL MEER UIT UW BEDRIJF MET DE M-SERIE VAN SEALPAC

– BETERE BENUTTING VAN UW POTENTIEEL 

SEALPAC VERPAKKINGSMACHINES- EN  
SYSTEMEN

zijn wereldwijd zeer succesvol. Als ervaren precisie 
producent delen wij onze kennis en ervaring ten 
gunste van uw productie. Ons totale programma is 
gebaseerd op de hoogwaardige kwaliteit van “Made 
in Germany “.  Onze ondersteuning is specifiek 
gericht op uw wensen op het gebied van trayseal. 
Oplossingen gericht op het verbeteren van uw pro-
ductie en winstgevendheid zoals het verlagen van 
uw onderhoudskosten.

Kleine productie eenheden hebben de juiste 
machine nodig. Dat kan zijn voor de ambachtelijke 
slager, product ontwikkeling, testverpakkingen of 
institutionele keukens. Hierbij zijn flexibiliteit,  
veelzijdigheid, gebruiksgemak en kwaliteit kenmer-
ken die van groot belang zijn.

De SEALPAC M-serie staat voor deze kenmer-
ken welke op een efficiënte wijze ingevuld kan 
worden.

Overtuig uzelf van de SEALPAC M-serie: 

Een zeer compact design met alle opties die voor u van 
belang zijn voor een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding   
 

S E A LPAC M AP+

Sneller, verser en attractief verpakt :  
SEALPAC’s exclusief ontwikkelde vacuüm en gas injectie 
systeem voor vers producten: MAP+ technologie.

Voordelen :      • Minder product belasting 
 • Kortere takt tijden 
 • Optimale gaswaarden 
 • Minder gasverbruik

TOEPAS S INGEN

Vers producten vereisen betrouwbare verwerkings- 
processen. De M-serie van SEALPAC verwerkt alle sealbare 
materialen en systemen.  
De M-serie is speciaal ontwik-
keld voor de voedingsmiddelen 
industrie.

HYGIËNISCH  :

 • Geproduceerd zonder corrosie 
gevoelige materialen

• Eenvoudig het formaatdeel te verwijderen
• Speciaal geanodiseerd

 • Compact design

EENVOUDIGE werkwijze :

 • Touch screen
• Verschillende programma‘s

kunnen worden opgeslagen
• Geïntegreerde vacuümpomp

• Ergonomisch design

BETROUWBARE techniek :

• Bewezen SEALPAC vacuüm en gassysteem 
• Efficiënt in gebruik

• Lage onderhoudskosten  
• Individueel opgehangen sealkoppen

• Vleesproducten
• Bulk verpakkingen
• Convenience producten en maaltijden
• Kaas/zuivel 
• Snacks 
• Vis
• Gevogelte
• Non-food producten

SEALPAC controle
systeem met apart
hangende seal-
koppen

Door het eenvoudig wisse-
len van formaatdelen is de 
SEALPAC MX ontwikkeld 
voor kleine- en f lexibele pro-
ductie runs.

Stabiel en 
uiterste 
compacte 
bouwwijze

 * Modif ied Atmosphere Packaging

Economisch 
gebruik van 
verpakkings-
materiaal

Bedieninspaneel 
met Touch screen

Ontdek onze  
M-Serie :


