
  

 Embaladora a Vácuo desenvolvida para medias produções, muito utilizada em laticínios, 

supermercados, fábricas de massas, produtores rurais, etc.   

  

 Embala produtos de até 12kg ou 6 pacotes de 1 kg em ciclos de 30 segundos, podendo  

trabalhar continuamente sem paradas durante todo o dia.   

   

 Totalmente produzida em Aço Inox 304 escovado, o que facilita a higienização periódica.   

   

 Equipada com Bomba Busch de 24m³/h, considerada a melhor bomba de vácuo do 

mundo.   

    

 Tampa acrílica e cristal com acabamento de alto nível, possibilitando a visualização do  

produto durante todo o processo de vácuo.   

   

 Barra de solda com selagem dupla, que garante uma boa vedação da embalagem.   

    

 Funcionamento semiautomático (após baixar a tampa a máquina executa o serviço 

sozinha).   

   

 Baixo consumo de energia.   

   

 Fornecida com painel analógico, opção de fornecimento com painel digital com 20 

programas e visor em LCD com informações em Português.   

   

 Opcionais: Atmosfera Modificada (injeção de gás) e Barra de solda adicional.   

    

Aplicações:   

   

 Embalamento de carnes, queijos, embutidos, frios, legumes, verduras, massas, cozidos, 

peças técnicas, grãos, congelados, frutas, etc.  
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Características 
    

  
  

        
    



    

MODELO   GS - 620   

 Duração do (s) Ciclo (s)    15 – 30   

 Quantidade de barras de solda (mm)    1   

 Comprimento das barras de solda (mm)    620/440   

 Distância entre as barras de selagem (mm)    -   

 Sistema de Solda Dupla    1   

 Tampa de acrílico (mm)    24   

 Placa Eletrônica    SMD   

 Dimensões do Equipamento C x L x A (mm)    680 x 560 x 480   

 Dimensões Internas da câmara C x L x A (mm)    630 x 450 x 130   

 Peso Aproximado (kg)    100   

 Tensão (V)    220   

 Consumo de energia (kw/h)    0,35   

 Cap. da bomba Busch de vácuo (m³/h)    24   

 Vácuo Final (%)    99,8   

 Injeção de gás (opcional)    Não   

 Material    Aço Inox AISI 304   

 Nível Sonoro dB (A)    66   

  

  

Opções de configuração das barras de solda  
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Especificações técnicas     


