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ZUMEX - O παγκόσμιος ηγέτης στους επαγγελματικούς αποχυμωτές
ZUMEX - O παγκόσμιος ηγέτης στους επαγγελματικούς αποχυμωτές

Λίγα λόγια για την εταιρεία
Η Zumex Ισπανίας ιδρύθηκε το 1985 και ειδικεύεται 

στην κατασκευή αυτόματων αποχυμωτών εισάγοντας 

ένα επαναστατικό σύστημα  αποκομιδής χυμού που από 

μόνο του αποτελεί σταθμό στην αγορά μηχανολογικού 

εξοπλισμού για τον κλάδο της μαζικής εστίασης

Έχοντας αυτήν ως αποκλειστική δραστηριότητα, η Zumex 

επενδύει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων της σε έρευνα 

και ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων που την 

καθιστούν πρωτοπόρο στον κλάδο επεξεργασίας όλων των 

φρούτων σε χυμό.

Η Zumex έχει παρουσία σε πάνω από 70 χώρες και 

διαθέτει τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς λόγω της υπεροχής 

των μηχανημάτων της σε ποιότητα και αξιοπιστία.

Τεχνολογική καινοτομία 
Πρωτοποριακό σύστημα στυψίματος καρπού.

Η καινοτομία του συστήματος στυψίματος έγκειται στην αποφυγή επαφής του φλοιού 

του καρπού με τον χυμό. Η αποκομιδή του φλοιού από το δοχείο απόθεσής του 

πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε οι φυτοπροστατευτικές και λοιπές ουσίες 

που τυχόν υπάρχουν στον φλοιό να μην μεταδίδονται στον χυμό, επιτυγχάνοντας έτσι 

την καλύτερη δυνατή γεύση και υγιεινή.

Αντιβακτηριδιακή τεχνολογία – σύστημα ASP 

Επειδή η υγιεινή για την Zumex αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα ανέπτυξε το 

σύστημα ASP (Antibacterial Silver Polymer) που αποτελεί την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας. Η ρίψη υγροποιημένου γυαλιού απευθείας στα μέρη του μηχανήματος 

εξασφαλίζει πλήρη απομάκρυνση βακτηρίων που μπορεί να έχουν εμφανισθεί κατά 

την χρήση. Το σύστημα ASP απελευθερώνει ιόντα ασημιού, τα οποία εντός υγρού 

περιβάλλοντος, έλκονται από τα βακτήρια και τα εξουδετερώνουν.

Τα μοντέλα
Minex
Το πιο μικρό και πιο διαδεδομένο μοντέλο της σειράς 

Διαθέτει ενσωματωμένη κανάτα 25oz (750ml), 

μετρητή πορτοκαλιών και σύστημα αποφυγής 

σταγονιδίων ώστε ο πάγκος να παραμένει συνεχώς 

καθαρός. 

Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων.¬ 

Μέγεθος καρπού : Έως 81 mm (συνίσταται μεταξύ 65 

και 78 mm)

Παραγωγή : 13 πορτοκάλια / λεπτό.

Χωρητικότητα τροφοδοτικού : 6-7 πορτοκάλια

Βίντεο λειτουργίας στην διεύθυνση : http://www.
youtube.com/watch?v=NjGQ0z5jJzo
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Zumex Essential
• Ευκολία στον χειρισμό. 

• Διατίθεται και η αυτόματη έκδοση με αυτόματη έναρξη λειτουργίας όταν ανιχνευτεί καρπός να   

 κινείται στον διάδρομο τροφοδοσίας, χωρίς να απαιτείται το πάτημα κουμπιού. Ιδανικό για σημεία  

 self-service μπουφέ και εστιατόρια

• Με Μετρητή καρπών. 

• Διατίθεται σε πορτοκαλί και ασημί φινιρίσματα.¬ 

• Παραγωγή : 14 πορτοκάλια / λεπτό

• Χωρητικότητα τροφοδοτικού : 6-8 πορτοκάλια

• Διαστάσεις καρπού : Έως 81 mm (συνίσταται μεταξύ 65 και 78 mm)

Βίντεο λειτουργίας στην διεύθυνση : http://www.youtube.com/watch?v=ilgGUcbpPIY

Zumex Essential Pro
• Δυνατότητα προγραμματισμού λειτουργίας ανάλογα με την τοποθεσία χρήσης: 

• Self-Service: Ο αποχυμωτής ξεκινάει με το πάτημα κουμπιού. 

• Επαγγελματικό : Δυνατότητα επιλογής του αριθμού των πορτοκαλιών που πρόκειται να στυφτούν   

 κάθε φορά. 

• Πίνακας ελέγχου με touch screen το οποίο προβάλλει την κατάσταση της μηχανής και με μενού που  

 δίνει την δυνατότητα προγραμματισμού με πολλαπλές επιλογές σε 23 γλώσσες. 

• Με νέο σύστημα αποφυγής σταγόνων χυμού ώστε να μην λερώνεται ο πάγκος. 

• Διαθέσιμο σε τρεις χρωματισμούς : Πορτοκαλί, ασημί και γραφίτη. 

• Με νέα βάση, εύκολη στην τοποθέτηση και αφαίρεση, κατάλληλη για πλύσιμο 

 στο πλυντήριο πιάτων.

• Παραγωγή : 22 πορτοκάλια / λεπτό.

• Χωρητικότητα τροφοδοτικού : 5 πορτοκάλια

• Διαστάσεις καρπού : Έως 81 mm 

Βίντεο λειτουργίας στην διεύθυνση : http://www.youtube.com/watch?v=qxrX3m3BMyg

Zumex Versatile Pro
Ίδιες προδιαγραφές με το Essential Pro, με βασική διαφορά το σύστημα τροφοδοσίας, όπου αντί για 

‘’διάδρομο’’, το Versatile Pro διαθέτει κάδο τροφοδοσίας δέκα κιλών με αποτέλεσμα την ευκολότερη 

και πιο αδιάλειπτη χρήση του μηχανήματος.

Βίντεο λειτουργίας στην διεύθυνση  : http://www.youtube.com/watch?v=fWVgOe7xBLY

ZUMEX - O παγκόσμιος ηγέτης στους επαγγελματικούς αποχυμωτές
ZUMEX - O παγκόσμιος ηγέτης στους επαγγελματικούς αποχυμωτές



126

Zumex Speed Self Service Podium
Το μηχάνημα με την υψηλότερη παραγωγικότητα στην γκάμα της Zumex

Fitted with an automatic startup/shutdown system by simply applying pressure on 

the tap 

• Αυτόματο σύστημα έναρξης / λήξης λειτουργίας με το πάτημα ενός πλήκτρου.

• Πολύ απλό στην χρήση, δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό. 

• Ανοξείδωτη κατασκευή και ενσωματωμένος μεγάλος κάδος απορριμμάτων

• Παραγωγικότητα : 38 πορτοκάλια / λεπτό. 

• Τροφοδοτικό : 15 κιλά

• Μέγεθος καρπού : Έως 81 mm (συνίσταται μεταξύ 65 και 78 mm)

Βίντεο λειτουργίας στην διεύθυνση: 

http://www.youtube.com/watch?v=eTgwLgwZMIY

Zumex Multifruit Speed Control
Το καινοτόμο μηχάνημα της Zumex το οποίο επεξεργάζεται σχεδόν όλους τους τύπους φρούτων και λαχανικών. 

• Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου το οποίο αυξομειώνει τις στροφές του μηχανήματος ανάλογα με τις ανάγκες της  

 χρήσης.  

• Ειδικά σχεδιασμένος δίσκος κοπής καρπών ώστε να μην αναποδογυρίζουν κατά την επεξεργασία. 

• Επιλογή δύο βαθμίδων ταχύτητας που διαχωρίζεται σε μαλακούς και σκληρούς καρπούς. 

• Αθόρυβη λειτουργία. 

• Ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας άμεσης διακοπής λειτουργίας. 

• Κινητήρας επαγωγής χωρίς απαιτήσεις συντήρησης και μεγαλύτερο χρόνο ζωής σε σχέση με τα συνηθισμένα  

 αντίστοιχα μηχανήματα. 

• Ειδική βρύση αποφυγής σταγόνων χυμού ώστε να μην λερώνεται ο πάγκος. 

• Αποσυναρμολόγηση χωρίς χρήση εργαλείων, για εύκολο πλύσιμο. 

Βίντεο λειτουργίας στην διεύθυνση  : http://www.youtube.com/watch?v=k7oYj6VtXHE

Zumex Versatile Pro Podium
Ίδιες προδιαγραφές με το Versatile Pro, με μόνη προσθήκη το podium, το οποίο είναι ουσιαστικά ένας κάδος 

απορριμμάτων ο οποίος κινείται με ροδάκια, τοποθετείται και αφαιρείται με ευκολία και έτσι εξασφαλίζεται το 

υψηλότερο επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας.

Βίντεο λειτουργίας στην διεύθυνση  : http://www.youtube.com/watch?v=pbOrGsmkfgs

ZUMEX - O παγκόσμιος ηγέτης στους επαγγελματικούς αποχυμωτές
ZUMEX - O παγκόσμιος ηγέτης στους επαγγελματικούς αποχυμωτές
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Χειροκίνητο θερμοκολλητικό dispenser εκτατής μεμβράνης τροφίμων (stretch film). 
Mέγιστο πλάτος ρολού συσκευασίας 500 mm. Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας 
κοψίματος και κόλλησης. Πλήρως ανοξείδωτο για συσκευασία τροφίμων.

ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ DISPENSER EKTATHΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (STRETCH FILM) NW-460
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ DISPENSER EKTATHΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (STRETCH FILM) NW-460 

Κλειστικά σακούλας τα οποία χρησιμοποιούν ταινία PVC πλάτους έως 12mm.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΛΑΤΟΣ ΦΙΛΜ
 NW-460  450mm
 W-520  500mm

• Διαστάσεις μηχανής:
NW-460 650(L)x520(W)x180mm(H)
NW-520 650(L)x610(W)x180mm(H)
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Πλήρης σειρά από χειροκίνητες μηχανές τύπου καμπάνας του Ιταλικού 

οίκου SMIPACK.

Οι οικονομικότερες λύσεις για εταιρείες που ενδιαφέρονται για σωστό 
αποτέλεσμα και για αριθμό συσκευασιών μέχρι 8 συσκευασίες το λεπτό. 
Ημιαυτόματες μηχανές με ξεχωριστό φούρνο συρρίκνωσης.

Βίντεο του μηχανήματος σε λειτουργία διαθέσιμο στην διεύθυνση: 
http://www.youtube.com/watch?v=vei7sH6t84s

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ

ΦΙΛΜ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του Γαλλικού οίκου BOLLORE TECHNOLOGIES

Film πολυολεφίνης σε διάφορους τύπους.
Τύπος ΒΥ: film από 11 μέχρι 25 ΜΥ με το υψηλότερο ποσοστό συρρίκνωσης (70%) για μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων μίας αυτόματης μηχανής
Τύπος ΒΕ: film aπό 13 μέχρι 19 ΜΥ για γενική χρήση και ποσοστό συρρίκνωσης 55%.
Χρήση σε όλους τους τύπους των μηχανών με άριστα αποτελέσματα συρρίκνωσης και τεχνικών χαρακτηριστικών
Ειδικά film:
• με χαμηλό ποσοστό συρρίκνωσης για ευπαθή προϊόντα (περιοδικά)
• ειδικά film κατάλληλα για εκτύπωση
• διάτρητα film (χρήση σε αρτοσκευάσματα)



ΦΙΛΜ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SΤRETCH FILM
• Φιλμ παλετοποίησης του Ιταλικού Οίκου PLASTOTECNICA

• Stretch film χειρός σε πάχη 17, 20 και 23 ΜΥ

• Stretch film μηχανής σε πάχη 15, 17, 20, 23 και 30 ΜΥ και με ποσοστά προτάνυσης 150, 200, 250 και 300%

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΕΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Συσκευές τσερκιού του οίκου ORGAPACK Ιταλίας, υψηλής αντοχής και αξιοπιστίας. 

• Πλαστικό τσέρκι πολυπροπυλενίου

• Διαθέσιμο σε διάφορα πάχη 0.5, 0.7, 0.8

• Διαθέσιμα σε διάφορα πλάτη 90, 120 mm

AYTOKOΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• Aυτοκόλλητες ταινίες υψηλής ποιότητος για κλείσιμο χαρτοκιβωτίων

• Εγγύηση στην ποιότητα και στα μέτρα

• Δυνατότητα εκτύπωσης

• Διαθέσιμες σε ρολλά των 66 μέτρων για χρήση με το χέρι (dispencer) και σε 660 μέτρα για αυτόματες 

συσκευαστικές μηχανές

• Διαθέσιμα όλα τα πλάτη

• Χρώματα: Λευκό, καφέ, διάφανο

ΚΟΛΛΕΣ HOTMELT ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ 
Μηχανήματα (πιστόλια) και αναλώσιμα (κόλλες hot melt). Τα πιστόλια είναι κατάλληλα για ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική χρήση, λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα είτε ηλεκτρικό ρεύμα.

• Ιδανικά για συγκολλήσεις στο σπίτι DIY (Μοκέτες-Μικροέπιπλα-Μοντελισμός-Καλώδια-Διακοσμητικά κ.λ.π.)

• Χρηστικά εργαλεία για επαγγελματίες (Ηλεκτρονικούς-Ηλεκτρολόγους-Ξυλουργούς κ.λ.π.).

Με πλείστες εφαρμογές σε :

Συσκευασία (Χαρτοκιβώτια –Ομαδοποίηση Προιόντων ...)

Βιοτεχνίες (Κεραμικά-Φωτιστικά –Επιπλα-Τεχνητά Ανθη-Νυφικά...)

Και οπουδήποτε χρειάζονται Γρήγορες και Καθαρές συγκολλήσεις.

Χρησιμοποιούν θερμόκολλες σε ράβδους (stick) 12 mm.

Διατίθενται με ισχύ 40-80-120 και 600 W.

 

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ 12 mm
Θερμοσυγκολλητικό υλικό σε ράβδους με βάση το EVA Copolymer.

Εφαρμόζεται με Ειδικό Πιστόλι θερμόκολλας και χρησιμοποιείται σε συγκολλήσεις οπου απαιτείται 

γρήγορη και καθαρή συγκόλληση η σε εφαρμογές που χρειάζεται συγκράτηση των υλικών κατα την 

διάρκεια της συναρμολόγησης.

Διατίθενται σε 4 τύπους, ανάλογα με τα προιόντα που θέλουμε να συγκολλήσουμε.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
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ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ NΙ
Ποδοκίνητο θερμοκολλητικό με πάχη κόλλησης 2,5 και 10 mm. Αντιστάσεις κόλλησης 300, 

450, 600 και 800 mm. H κόλληση γίνεται μηχανικά με το πάτημα του πεντάλ.

Προαιρετικά: Ενσωματωμένος εκτυπωτής απλών πληροφοριών

 

  

ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ NA
Αυτόματο θερμοκολλητικό για συνεχή λειτουργία μέσω χρονικής

ρύθμισης με πάχη κόλλησης 2,5 και 10 mm. Αντιστάσεις κόλλησης

300,450,600 και 800 mm. Δυνατότητα λειτουργίας μέσω

ποδοκίνητης εντολής

Ιδανική λύση για κλείσιμο σακούλας με πολλές εφαρμογές όπως σακούλα διάτρητη sand-
wich, παραδοσιακά προϊόντα, κλπ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ XP
Χειροκίνητα θερμοκολλητικά με βάση από αλουμίνιο. Απλός σχεδιασμός και πραγματική 
αξιοπιστία κατά την λειτουργία τους.
Σε δύο εκδόσεις: με πάχη κόλλησης 2 και 5 mm και δυνατότητα κοψίματος υπολοίπου 
σακούλας (Τύπος ΧP/C).
Μήκος αντιστάσεων 200, 300 και 400 mm.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ NT
Χειροκίνητα θερμοκολλητικά με βάση από πλαστικό υλικό. Απλός σχεδιασμός και 
πραγματική αξιοπιστία κατά την λειτουργία τους. Σε μία έκδοση με πάχος κόλλησης 2 mm 
και μήκος αντιστάσεων
200, 300 και 400 mm.

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
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Συσκευές και αναλώσιμα οικιακής συντήρησης τροφίμων
Συσκευή AIR LOCK ιδανική για χρήση στην κουζίνα για την συντήρηση λαχανικών, αλλαντικών, 

τυροκομικών και άλλων προϊόντων τροφίμων.

Μοναδικό πατενταρισμένο σύστημα δημιουργίας κενού αέρος σε ειδικές σακούλες. 

Το family σετ AIR - LOCK περιλαμβάνει τα εξής: Μία αντλία δημιουργίας του κενού αέρος μέσα στην 

σακούλα. Ένα κλιπ με το οποίο ο χρήστης βεβαιώνει το κλείσιμο της σακούλας. Τρεις σακούλες 

μεγέθους 20Χ28 cm.

Σημείωση: Οι σακούλες πλένονται στο πλυντήριο πιάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 10 

φορές ενώ εάν πλυθούν στο χέρι, αντέχουν περισσότερες χρήσεις.

Τρόπος λειτουργίας 

1) Τοποθετούμε το προϊόν εντός της σακούλας και κλείνουμε την σακούλα από το ‘’φερμουάρ’’ (zip). 

2) Χρησιμοποιούμε το κλιπ για να βεβαιωθούμε ότι η σακούλα έχει κλείσει επαρκώς και δεν   

 υπάρχει εμφανείς διαρροή αέρα 

3) Τοποθετούμε την αντλία επάνω στην ειδική βαλβίδα και τραβάμε τον αέρα όπως ακριβώς θα  

 λειτουργούσαμε μία τρόμπα. Σταματούμε μόλις αντληθεί όλος ο αέρας 

4) Στο τέλος πιέζουμε ελαφρά την βαλβίδα με τον αντίχειρα και η διαδικασία ολοκληρώνεται και  

 τοποθετούμε την σακούλα στο ψυγείο. 

Βίντεο του μηχανήματος σε λειτουργία διαθέσιμο στην διεύθυνση:
http://www.youtube.com/watch?v=yLqLSgIlpRI

Ηλεκτρικά μηχανήματα του οίκου JARDEN
Ο πολυεθνικός οίκος JARDEN είναι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο και προσφέρει αξιόπιστες 

προτάσεις μέσω της σειράς μηχανημάτων οικιακής συντήρησης τροφίμων σε σακούλες και δοχεία 

υπό κενό αέρος της σειράς FOODSAVER

Τα μηχανήματα Foodsaver μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τον οικιακό καταναλωτή, όσο 

και από μονάδες μαζικής εστίασης

Συσκευή συντήρησης τροφίμων Freshsaver
Λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού. Επαναφορτιζόμενο (κλείνει μέχρι 35 μικρές σακούλες 

με μία φόρτιση) Βαλβίδα ασφαλής για χρήση στο πλυντήριο συγκρατεί τα υπερβάλλοντα υγρά. 

Κατάλληλος σχεδιασμός που επιτρέπει ελάχιστο απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης Λειτουργεί με 

ειδικά σχεδιασμένες σακούλες με zip. 2 χρόνια εγγύηση Περιλαμβάνονται : 4 σακούλες 0.94λίτρων 

και Φορτιστής 

Βίντεο του μηχανήματος σε λειτουργία διαθέσιμο στην διεύθυνση: 
http://www.youtube.com/watch?v=fbtBXgXz4js

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ

Επιτραπέζια μηχανή εξωτερικού κενού V1040
Η συσκευασία περιέχει, τρεις σακούλες όγκου 0,94 λίτρων, τρεις σακούλες όγκου 3,78 λίτρων και ένα 

ρολό πλάτους 28εκ και μήκους 3 μέτρων. 

Επιτραπέζια μηχανή εξωτερικού κενού V2860
Μήκος κόλλησης 30 εκατοστά. Η συσκευασία περιέχει ένα δοχείο όγκου 1,42 λίτρα με 

ειδικό σωλήνα σύνδεσης με το μηχάνημα καθώς επίσης και 5 σακούλες 0,95 λίτρων, 5 

σακούλες 3,78 λίτρων και ένα ρολό σακούλας 28cm X 3 μέτρα. Διαστάσεις μηχανής : 42,5 

Χ 28,5 Χ 10,5 εκ. Βάρος : 5,6 κιλά. Δυνατότητα μαριναρίσματος με παλμούς κενού.

Βίντεο του μηχανήματος σε λειτουργία διαθέσιμο στην διεύθυνση:
http://www.youtube.com/watch?v=4VHBPngSSPI

Επιτραπέζια μηχανή εξωτερικού κενού V3840
Οι σημαντικότερες καινοτομίες που ενσωματώνονται στο πιο εξελιγμένο μοντέλο της σειράς είναι οι 

παρακάτω :

• Αυτόματη ανίχνευση υγρού 

Ανιχνευτές τροφίμων στο δισκάκι υποδοχής σακούλας εντοπίζουν τυχόν παρουσία υγρών και 

προσαρμόζουν αυτομάτως τις λοιπές ρυθμίσεις της μηχανής για καλύτερη λειτουργία.

•  Αυτόματο Μαρινάρισμα 

Δυνατότητα 10λεπτης προκαθορισμένης αποστολής παλμών κενού ώστε να πετυχαίνεται μαρινάρισμα 

του περιεχομένου στον λιγότερο δυνατό χρόνο. Αυτή η λειτουργία παρέχει 

εξαιρετική ευκολία και εξοικονόμηση χώρου και χρόνου κυρίως 

σε εστιατόρια. 

•  Σύστημα άμεσης κόλλησης CrushFreeTM 

Πιέζοντας διακόπτεται άμεσα η διαδικασία δημιουργίας κενού 

και ξεκινάει η κόλληση της σακούλας. Έτσι προστατεύονται τυχόν 

ευαίσθητες τροφές όπως ψωμί, γλυκά ή κουλούρια. 

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται 5 σακούλες των 0.94λίτρων, 

5 σακούλες των 3.78λίτρων, ένα x ρολό σακούλες 28cm x 3m, 

ειδικοί φελλοί σφράγισης μπουκαλιών και ένα σκεύος 



Μηχανές κενού επαγγελματικής χρήσης του οίκου BOSS.
Κατάλληλες για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και βιοτεχνίες / 

βιομηχανίες τροφίμων. 

Το πλεονέκτημα αγοράς των μηχανημάτων αυτής της κατηγορίας έναντι των προ-

αναφερθέντων είναι αφενός η μεγαλύτερη αντοχή και αξιοπιστία του μηχανήματος καθώς 

επίσης και το σημαντικά χαμηλότερο κόστος του αναλωσίμου ενώ το κόστος της επένδυσης 

του μηχανήματος είναι σχετικά υψηλό. Για αυτό και ενδείκνυνται κυρίως για μεγάλες 

μονάδες παραγωγής. 

Mηγχανές κενού VACUUM MACHINES
Πλήρης σειρά μηχανών κενού του Γερμανικού οίκου BOSS

Ενός ή δύο θαλάμων συσκευασίας

• Δυνατότητα παροχής αερίων για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας

• Πολλαπλές αντιστάσεις κόλλησης για αυξημένο αριθμό συσκευασιών στον 

ίδιο χρόνο

• Διαστάσεις αντιστάσεων από 310 μέχρι 800mm

• Πλήρως ανοξείδωτες κατασκευές

• Μακροχρόνια χρήση με μηδενικά προβλήματα

Σακούλες κενού του υψηλής αντοχής και αξιοπιστίας του Γερμανικού οίκου ALLFO
Διάφορα πάχη από 70 μέχρι 180 ΜΥ.

Δυνατότητα εκτύπωσης

Διαστάσεις ανά επιθυμητό μέγεθος (ελάχιστη παραγγελία 10,000 τεμάχια)
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Μηχάνημα Sandwich Sealer 

για κλείσιμο έτοιμων χάρτινων σκαφιδίων για σάντουιτς με ενσωματωμένο καπάκι (με ‘’παράθυρο’’)

Ταχύτητα παραγωγής: έως 10 ανά λεπτό

Διαστάσεις κόλλησης: 170 Χ 220 mm

Συμβατό με τα εξής σκαφάκια: ST15, ST23 και ST30

Βίντεο διαθέσιμο στην διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=lHxrVl2Oy1A

Μηχάνημα 1208 

για κλείσιμο, έτοιμων χάρτινων σκαφιδίων για σάντουιτς με ενσωματωμένο 
καπάκι (με ‘’παράθυρο’’)

Ταχύτητα παραγωγής: έως 10 ανά λεπτό

Διαστάσεις κόλλησης: 219 Χ 165 mm

Συμβατό με τα εξής σκαφάκια: ST15, ST23, ST60, TS5, NP1 kai SP1

Βίντεο διαθέσιμο στην διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=_vWkwnvRONA

Μηχάνημα Cup Sealer 
για κλείσιμο με πλαστικό φιλμ, έτοιμων πλαστικών ποτηριών.

Συμβατό με ποτήρια PET, PP και PE.

Ταχύτητα παραγωγής: έως 15 ανά λεπτό

Διάμετρος κόλλησης: από 60 έως 125mm

Βίντεο διαθέσιμο στην διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=6mI5pvbDcsw

MHXANHMATA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ
MHXANHMATA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ
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Μηχάνημα V175 

για κλείσιμο με πλαστικό φιλμ έτοιμων πλαστικών ή χάρτινων σκαφιδίων.

Ταχύτητα παραγωγής: έως 20 ανά λεπτό

Διαστάσεις κόλλησης: 200 Χ 260 mm

Συμβατό με τα εξής σκαφάκια : ST10, ST15, ST23, ST30, ST60, TS5, NP1, SP1 και RM1

Βίντεο διαθέσιμο στην διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=PYipwx4lZeA

Ημιαυτόματη συσκευαστική μηχανή EASYCUT GA/GF 

κατάλληλη για να επικόλληση φιλμ σε προδιαμορφωμένα δισκάκια από πλαστικό.

Διαστάσεις δίσκων: ( Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος ) 

max. mm 320x260x90 h. (ένα δισκάκι/κύκλο)

max. mm 150x240x90 h. (δύο δισκάκια/κύκλο) 

Mέγιστη Δυναμικότητα: από 300 έως 500 δισκάκια/ώρα, εξαρτώμενη από το

επιθυμητό ποσοστό κενού , το υλικό του δίσκου , το προϊόν καθώς και την ταχύτητα

του χειριστή.

 

Περιγραφή και λειτουργία: 

Το EASYCUT GA είναι ένα ημιαυτόματο επιτραπέζιο συσκευαστικό μηχάνημα για 

προδιαμορφωμένα δισκάκια, η φόρτωση και η εκφόρτωση των δίσκων γίνεται 

χειροκίνητα. Το σύστημα προώθησης του φιλμ είναι μηχανικό, ενώ η κεφαλή κόλλησης 

είναι ηλεκτρικά οδηγούμενη. Για την κατασκευή του EASYCUT GA έχουν ληφθεί 

υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες υγρασίας στις οποίες το μηχάνημα θα λειτουργεί: Είναι 

κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Βίντεο διαθέσιμο στην διεύθυνση : http://www.youtube.com/watch?v=I9ugTqkqWPM



136

Χάρτινο σκεύος sandwich με παράθυρο ST60 130 X 82 X 65 mm 500

Χάρτινο σκεύος sandwich με παράθυρο ST23 119 X 77/65 X 119mm 500

Χάρτινο σκεύος sandwich με παράθυρο ST10 119 X 68/56 X 119amm 500

Χάρτινο σκεύος tortilla με παράθυρο TS5 90 X 50 X 90/121 mm 1000

ΣΚΑΦAΚΙΑ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ
ΣΚΑΦAΚΙΑ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΚΙΒ.
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Χάρτινο σκεύος noodle / σαλάτας με παράθυρο NP1 110/84 X 89/63 X 72mm 250

Χάρτινο σκεύος μερίδας με καπάκι RM1 240/220 X 80/60 X62mm 500

Χάρτινο σκεύος σαλάτας με παράθυρο SP1 160 / 140 X 120/100 X 50mm 500

Χάρτινο σκεύος μπαγκέτας με παράθυρο BG1 240/220 X 80/60 X62mm 500

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΚΙΒ.


