07S
Teljesen automatikus vákuumkamrás gép
Fully Automated Vacuum Chamber Machine

Alkalmazások / Applications

Vákuumcsomagolás
Vacuum Packaging
Vákuumos csomagolás - nem egy lehetőség, hanem a termék része
Vannak olyan termékek az élelmiszer- és a nem élelmiszeripari szektorban is,
amelyek még nem állnak készen, mielőtt vákuumcsomagolásba kerülnének. A
vákuumcsomagolás a gyártási folyamat része.
A VC999 07S kamrás vákuumcsomagológépet közép- és nagyvállalatoknak ajánljuk,
olyan kiváló tulajdonságoknak köszönhetően, mint a:
• A vákuumkamra nagy kapacitása
• Különböző alakú és térfogatú termékekhez alkalmas
• Nagy teljesítményű
• Robusztus folyamatos működésnél
• Magas vákuum az alapjel gépi vezérlésével
• Különböző kompozit fóliák és bevont alumínium csomagok megbízható
lezárása. Kettős tömítésű varrás. A zacskó elválasztása felülről
• A tömítési hőmérséklet és idő gépi vezérlésű optimalizálása az anyag és a
rendszer védelme érdekében

Vakuum Packaging – not option but part of the product
Whether food or non-food, a good many products are not ready for sale until they
have been vacuum-packed. Vacuum packing is part of the production process.
The VC999 07S vacuum-packing machine is ideal for medium to large size production
plants, thanks to outstanding features such as:
• Large capacity vacuum chamber
• Handles a wide variety of product shapes and sizes
• High performance
• Sturdy design for non-stop operation
• High vacuum with automatic setpoint monitoring
• Dependably seals a wide variety of composite foil and laminated aluminum packing
materials. Hermetic double-sealed seam, automatic overhang detachment
• Automated monitoring of sealing temperature and time protects the packing
material and machine

A VC999 nyomástömítés a
biztonságos tömítéshez, akár
ráncok kialakulása esetén is
VC999 high pressure sealing system
warrants safe seals

A gép automatikus kirakodása
görgős szállítószalagon
keresztül
Automatic roller discharge

Szivattyú(k)
teljesen integrálva van(nak) a
gépben
Built-in vacuum pump(s)

Kevés karbantartást igénylő PLC vezérlés (programozható logikai vezérlő)
• Egyszerű és felhasználóbarát működtetés a grafikus érintőképernyőn keresztül
• Integrált nyelvváltás
• 30 program közül lehet választani
Low-maintenance PLC control (programmable logic controller)
• Easy and user-friendly operation via graphic touch control panel
• Various languages can be selected
• 30 different programs available

A kijelző programozási
útmutatást kínál
User guidance by display

Csomagolás / Package

A vákuumos zsugorfóliázás
Vacuum Shrink Packaging

A csomagolási folyamat optimalizálása
A VC999 07S vákuumcsomagoló gép gyártógép,
amelyek kiegészíthetők különféle cégspecifikus kiegészítő berendezésekkel, hogy
egy valódi ipari termelési rendszert képezzenek. A VC999 85.47 zsugorító tartállyal
és szükség esetén egy VC999 cső-rotorral, valamint a betápláló és kihúzott
nyomvonalakkal nagy teljesítményű zsugorodási vonal jön létre, két
csomagológéppel, tandemrendszerrel az ipari csomagoláshoz.
A VC999 zsugorodó csomagolás olyan előnyöket kínál, mint a
• Minimális csomagolás, maximális hatás: átfogó védelem - optimális
megjelenés
• szorosan illeszkedik, mint egy "második bőr”
• Kompakt borítás magas gőz- és oxigénáteresztő képességgel
• A zsugorodással összenyomott többrétegű anyag nagy lyukasztási és szakadási
ellenállással rendelkezik

A VC999 07S ipari igényekhez készült, maximális működési megbízhatóságot
biztosít. Például a gép helytelen kezelése gyakorlatilag lehetetlen. A VC999 07S
minden oldalról könnyen elérhető. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a biztonságnak
az üzemeltetés során.

Optimizing the packaging process
The VC999 07S vacuum packing machine can be extended with various peripherals
to form a complete industrial packaging system.
By adding the VC999 85.47 shrink tank, VC999 system rotor and feed/discharge
conveyors, you can build up a high-performance shrink-packaging line. And with
two packing machines, you can set up a complete tandem system for industrial
packaging.
VC999 shrink-packaging offers advantages such as
• Minimal packaging with maximum effect: comprehensive protection and optimal
product presentation
• Close-fitting “second skin” foil
• Compact, crystal-clear envelope impervious to water vapour and oxygen
• The shrunk-on and compressed multilayer material is highly resistant to
puncturing and tearing.
The VC999 07S is designed for industrial needs and absolute dependability.
Personal safety is exemplary, and operator errors are almost impossible. Access to
the machine remains unrestricted on all sides, and operator intervention is limited
to the absolute minimum.

Technische Details / Technical details

Kiváló koncepció
Sophisticated Design
A VC999 zsugorcsomagoló rendszereket a működési körülményektől függően különféle kombinációkban lehet
beállítani. Ezek a példák a VC999 rendszerrendszereket mutatják be a VC999 zsugorítótartállyal
85,47 különböző helyzetben, akár négy VC999 07S vákuumcsomagoló géppel. A szállítóeszközök és a
szállítószalagok segítik a csomagolási folyamat automatizálását és optimalizálását.
VC999 07S Shrink Packaging Systems can be set up in various combinations according to the specific working
conditions. The accompanying examples show the VC999 tandem systems combined with the VC999 shrink
tank 85.47 in different positions with up to four VC999 07S vacuum packaging machines. Feeding devices and
conveyor systems serve to automate and optimize the packaging process.
5700
VC999 rendszer rotor
VC999 System rotor

VC999 Tank 85.47
VC999 Tank 85.47

VC999 07S
vákuumkamrás gép
VC999 07S Vacuum
chamber machine

VC999 kimeneti hengerek
VC999 Outlet roller

VC999
terelőtekercs
VC999
Deflection roller

VC999 külső görgős
szállítószalag
VC999 Outlet roller extension

VC999 bemeneti
szalag VC999 Infeed conveyor belt

VC999 csomagolóanyag tároló
VC999 Bagging aid

3650

VC999 terelősín
VC999 Guide rail

VC999 dupla szalag
VC999 Double-decker conveyor belt

VC999 07S
vákuumkamrás gép
VC999 07S Vacuum
chamber machine
VC999 Tank 85.47
VC999 Tank 85.47

VC999 zacskó elosztó
VC999 Bag dispenser

VC999 külső görgős szállítószalag
VC999 Outlet roller

VC999 segédeszközök a zacskók
lezársához
VC999 Bagging aid with bars

2950
VC999 csiga
VC999 Deflection roller
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Technikai adatok / Technical data

VC999 07S-200

VC999 07S-200 W500
mit  / with 

A kamra belső méretei / Effective inner dimension of chamber
Hegesztési hossz / Sealing lengths

950 x 450 x 180 mm

950 x 450 x 180 mm

1 x 950 mm 2 x 450 mm

1 x 950 mm 2 x 450 mm

200 m3/h

200 m3/h + W500 m3/h

1 mbar (99.9%)

1 mbar (99.9%)

Térfogatáram / Volume flow: approx.
Vákuumtartomány / Vacuum, max.
Vákuumozási idő 2 mbar-ig / Vacuum time up to 2 mbar

15 sec

9 sec

Súly / Weight

610 kg

710 kg

400 V/3/50 Hz – 7.5 kW 25 AT

400 V/3/50 Hz – 9 kW 25 AT

440 V/3/60 Hz – 7.5 kW 25 AT

440 V/3/60 Hz – 9 kW 25 AT

4m

4m

9 mm

9 mm

 Csatlakozási érték – biztosítékvédelem / Power supply – fused

Hálózati vezeték ca. / Mains lead approx.
 Sűrítettlevegő csatlakozás / Compressed air connection
A tömlő átmérője / Inside diameter of hose
Üzemi nyomás / Operating pressure

6 bar

6 bar

Sűrítettlevegő fogyasztás ciklusonként / Compressed air consumption per cycle

35 Nl

35 Nl

 Bal vagy jobb kilökés / Direction of discharge to the right or to the left
 Vákasztható magasabb kamra: 250 mm / Optional chamber height: 250 mm
 VC999/07S-200 W500: Verzió további Roots pumpával / Model with additional Roots vacuum pump
 VC999/07SN: Végrehajtás füstöléssel (MAP) / Model with gas flushing system (MAP)
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! / Subject to technical changes

Középpontban az ügyfelek elégedettsége áll
• Átfogó csomagolási megoldások egyetlen forrásból
• Jól megalapozott tanácsadás és támogatás
• Erőteljes, megbízható gépek
• Alapos képzés veled vagy velünk
• Világszerte jelen van megbízható partnereink révén
A mi célunk
• Hosszú távú partnerségek
• Vevői elégedettség

Committed to Customer Satisfaction
• Comprehensive packaging solutions
from one supplier
• Sound advice and support
• Efficient, reliable machines
• Thorough training at our or your premises
• Global presence with our trusted partners
Our Ambition

• Kölcsönös bizalom

• Long-term partnerships

• Közös siker!!

• Customer satisfaction
• Trust and respect
• Mutual success!

CH: VC999 Verpackungssysteme AG, Melonenstrasse 2,
CH-9100 Herisau, Tel. +41 71 35 35 900, info@vc999.ch

USA: VC999 Packaging Systems, 419 E. 11th Avenue, Kansas City,
MO 64116, Tel. +1 816 472 8999, sales@vc999.com

DE: VC999 Verpackungssysteme GmbH, Industriestrasse 10,
D-78234 Engen, Tel. +49 7733 948 999, info@vc999.de

CAN: VC999 Canada Ltd., 153 Rue Sylvestre, Saint-Germain-de-Grantham,
QC, J0C 1K0, Tel. +1 819-395-4555, sales.canada@vc999.com

AT: VC999 Verpackungssysteme GmbH, Gewerbestrasse 1 / 2,
A-5164 Seeham, Tel. +43 6217/20812, info@vc999.at

COL: VC999 Packaging Systems S.A.S., Parque empresarial Portos sabana 80,
bodega 78, Km 2,5 Autopista Medellin, Bogota, Colombia,
Tel. +57 (1) 8776061, sales.colombia@vc999.com

BENELUX: VC999 Packaging Systems Benelux,
Senator Alfons Jeurissenlaan 1156, BE-3520 Zonhoven,
Tel. +32 477 49 65 22, info@vc999.be

www.vc999.com

Ein Unternehmen der / a division of the
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MEX: VC999 Mexico, Av del Federalismo 230 Fracc Industrial la Silla,
GPE NL, 67190, Monterrey México,
Tel./Fax. +52 81 836 13178, sales.mexico@vc999.com

