
 

INVAC 65 ÇİFT HAZNELİ YATAY VAKUM PAKETLEME MAKİNESİ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
VAKUM GÜCÜ 150 m3/s - 105 m3/s 

MOTOR GÜCÜ 3 kw - 2.2 kw 

HAZNE EBADI 735 x 750 x 180 mm 

YAPIŞTIRMA UZUNLUĞU 2 x 650 mm 

DIŞTAN DIŞA ÖLÇÜLER 1470 x 750 x 1100 mm (Çift Rezistans) 

GÖVDE Paslanmaz 304 

AĞIRLIK 350 kg 

VAKUM GÜCÜ 150 m3/s - 105 m3/s 

ÖZELLİKLER 

 Tüm gövde ve haznede tamamıyla 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır. 

 İtalyan menşei DVP vakum pompa kullanılmaktadır. 

 Elektrik malzemelerinde IP65 koruma sınıfı baz alınmıştır. 

 Elektrik ve pnömatik malzemelerde Festo ve SMC markası kullanılmıştır. 

 Çift hazneli oluşu üreticilerin ambalaj safhasını hızlandıracaktır.  

 Özel bir operatöre gerek yoktur. Bakım ve temizliği oldukça basittir.  

 Müşterinin isteğine bağlı olarak makinalara koruyucu gaz ünitesi ilave edilebilir. 

 Yapılacak olan işleme göre makinenin kapama, vakum ve gaz prosesleri birbirlerinden bağımsız 

olarak da kullanılabilir. 

 1kg’dan 40 kg’ a kadar vakumlu paket yapabilme kapasitesine sahiptir. 

 Sıvı ve toz dâhil olmak üzere her türlü mamulün paketlemesi ve vakumlaması 

yapılabilmektedir. 

 Gıdaların taze ve kendi lezzetlerinde kalmasını sağlar. Raf ömrünü uzatır. 

 Çift rezistanslı kapama ile koruma. 

UYGULAMALAR 

 Et, deniz ürünleri, salamura sebzeler, tarım ürünleri, baklagiller,sert kabuklu yemişler, un, 

baharat ve hazır gıdalar…gibi. 

 



 

INVAC 65 DOUBLE CHAMBERS HORIZONTAL VACUUM PACKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
 
 

VACUUM POWER 150 m3/s - 105 m3/s 

ENGINE POWER 3 kw - 2.2 kw 

SIZE OF THE CHAMBER 735 x 750 x 180 mm 

SEALING LENGHT 2 x 650 mm 

DIMENSIONS 1470 x 750 x 1100 mm (Double Resistance) 

BODY Stainless Steel 304 

WEIGHT 350 kg 

VACUUM POWER 150 m3/s - 105 m3/s 

 
FEATURES 
 Fully Stainless steel #304 construction include frame and chamber. 

 IP65 protection class is based electrical materials. 

 Festo and SMC is used in electrical and pneumatic materials. 

 Italian origin DVP vacuum pump is used. 

 Machine  has double chambers and double chambers will speed up the packing process. 

 No need for a special operator. Cleaning and maintenance of the machine is so  simple. 

 Protective gas unit can be added to the machines as an optional according to customer request. 

 According to the requirements to the application , sealing, vacuum and gas process can also be 

used independently of each other. 

 INVAC 65 vacuum packing is capable of performing packing up 1 kg to 40 kg. 

 All types of packing of product, including liquid and powder can be made. 

 Maintain food's in freshness and original flavor. It helps to extended product shelf life. 

 Double arc design sealing, double sealing protection. 

 

APPLICATIONS 

 Meat, seafood, pickled vegetables, agricultural products, legumes, nuts, powder, spices and 

prepared foods...etc. 


