
K7
Automatizált Gépsori Vákuumkamra Gép
Conveyorized Chamber Vacuum Packaging Machine



Vákuumcsomagolás
Vacuum packaging

Moduláris felépítés a modern élelmiszercsomagolás minden  
követelésének kielégítésére
Friss húsok és húskészítmények, sajttömbök és egyéb friss élelmiszerek  
elsősorban hat okból kerülnek vákuumcsomagolásba:
•  Tökéletes érlelés
•  Raktározás és szállítás
•  Fogyasztói szükségletek kielégítése
•  Gazdasági megfontolás
•  Védelem piszok és külső befolyások ellen
•  tetszetősebb megjelenés az önkiszolgálásban 

Vákuumozott élelmiszerek tovább frissek maradnak; nem keletkezik  
se súly-, se íz veszteség. Húsok majdnem teljesen súlyveszteség nélkül 
érlelődnek vákuumban. 

Premium Package – előnyeie
•  Magas érintkezési nyomás, mely a lezárást még nagy gyűrődéseknél is  

engedi, és a gyors munkát lehetővé teszi
•  VC999 vákuumozás pontosan forráspontig a csomagolt termék tökéletes  

védelméért

Modular design for all modern foodstuff packaging needs
Vacuum packaging goes without saying these days: Wherever fresh meat,  
meat products, cheese, convenience food and other foodstuffs are processed  
or handled – but also in the non-food and medical sector:
•  For perfect maturing
•  For storage and transport
•  For cost-effectiveness
•  For satisfying consumer needs
•  For self-service requirements
•  For protecting against dirt and external influences

Vacuum-packed food stays fresh longer; it loses neither mass nor aroma.  
Meat matures in a vacuum practically without any weight loss.

Premium Package – Your advantages
•  Fast working thanks to perfect high-pressure sealing even with thick folds 
•  VC999 evacuation stops at the evaporation point for optimal quality protection

 
Felhasználás / Applications





Optimális Automatizált Termelésre Tervezve
Designed for optimal automated production

 
Csomagolás / Package

Legmodernebb technológia, a legkeményebb mindennapi munkára tervezve
A VC999 K7 az optimális vákuumcsomagoló gép a sokoldalú ipari termelésre. 
Kisméretű, nagy teljesítményű és sokoldalú a felhasználásban. Mindegy, hogy 
egy terméket csomagol nagy mennyiségben, vagy sok eltérő igényű termékkel 
dolgozik, a VC999 K7 minden csomagolási feladatot teljesít.

Funkcionális tökéletesség és higiénia
•  Egyszerű, praktikus design
•  Felhasználóbarát felületek
•  kamraméret csökkentés kitöltő anyagokkal

A VC999 kamragépek minden belső és külső alkatrésze a felhasználóbaráts ágra 
és a higiéniára van kihelyezve. A design a praktikusságot helyezte előtérbe, és 
tudatosan elkerüli az éles sarkok es szélek használatát ahol a piszok fel tudna 
halmozódni. A rozsdamentes acél felépítés elősegíti a gyors és egyszerű tisztítást 
miközben a legszigorúbb higiéniani előírásoknak is megfelel.

Advanced technology, for tough everyday use
The VC999 K7 is the ideal vacuum packaging machine for all industrial production 
needs. It is compact, efficient and versatile. Whether for identical batches or a 
wide variety of products, the VC999 K7 handles all your packaging tasks.

Functional perfection and hygiene
• Linear, functional design
• Ergonomic work surfaces
• Chamber volume reduction via filler

Both inside and outside, VC999 chamber vacuum packaging machines are  
designed for optimal user-friendliness and hygiene. The engineering is based  
on functionality. It avoids sharp edges and corners where dirt can collect.  
The stainless steel construction is easily cleaned and complies with strictest  
hygiene regulations.



Felhasználóbará
A zárt felépítése teljes mértékben az  
ipari követelések kielégítésére lett  
kialakítva. Szinte teljes mértékben 
kizárható a véletlenszerű zavarása a gép 
működésének. A könnyen követhető 
kijelzőnek köszönhetően a programozás 
egyszerű. Az egyszer beadott programok 
lementhetőek és lezárhatóak.

User-friendly
The all-enclosed design is ideal for  
industrial requirements, practically  
eliminating unauthorized or accidental 
interference with the PLC machine control 
system. Thanks to user-friendly menu  
guidance programming is easy. Once 
made, all settings can be locked 
if required.

A VC999 ST2 zsugorító alagúttal és egy szárítóval együtt egy olyan 
csomagolósor jön létre, melynek a végén a termék készen áll a címkézésre 
és a végleges kartoncsomagolásra.

Adding the VC999 ST2 shrink tank and a dryer ensures that vacuum packages 
reach the end of the line already shrunken and dry enough for labelling and  
carton filling.

Vákuumcsomagolás Zsugorítás Szárítás
Vacuum Packing  Shrinking  Drying



Letisztult Design
Sophisticated Design

 
Technikai részletek / Technical details

 Hálózati csatlakozó/ / Electrical connection

 Sűrített levegő csatlakozó / Compressed air connection

Technische Daten / Technical data  VC999 K7
Hegesztő szalagok / Sealing bars

Hossz / Length  2 x 870 mm

Távolság / Spacing  630 mm

Beállítható magasság / Height adjustment range  40 vagy / or 80 mm

Max. termék magasság (Standard) / Max. product height (standard)   250 mm

Teljesítmény (ciklus/perc) / Capacity (cycles/min)  2-3

Tömeg pumpák és elszívás nélkül kb / Weight without pumps and waste evacuation, approx.  850 kg

Fogyasztás (400 V-nál / 3 / 50 Hz) / Power consumptions (at 400 V / 3 / 50 Hz) Gép / Machine  Pumpák / Pumps

VC999 K7 pumpa nélkül / VC999 K7 without pump 4 kW / 20 AT

VC999 K7 300-300 m3/h  4 kW / 20 AT  11 kW / 40 AT

VC999 K7 300-W500  4 kW / 20 AT  7 kW / 25 AT

Más pumpák lehetségesek / Other pumps possible

Hálózati feszültség / Power supply  400 V / 3 / 50 Hz

Más csatlakozók kívánságra / Other power supplies available on request

Sűrített levegő csatlakozó / Compressed air connection   5 bar

Sűrített levegő felhasználás per ciklus / Compressed air consumption per cycle  30 Nl

Műszaki változtatások jogát fenn tartjuk / Subject to technical changes



Biaktive Schweissschienen
•   Biaktív* hegesztőszalagok elektromos 

hőmérsékletszabályozóval és állítható 
érintkezési nyomással

  *biaktív = felülről és alulról

•  Biztos, gyors lezárás nagymértékű 
gyűrődés, zsír és folyadék  
keletkezésekor is.

•  Két kiválasztható hegesztési magasság
•  Minden a piacon megtalálható zacskó 

használatakor garantált magas  
minőségű hegesztés

A vezérlőegység – a K7 agya
•  Magas felbontású 8”-es színes kijelző
•  Két oldalról kezelhető
•  Softkey-ek segítségével rendkívül 

egyszerű kezelés és programozás
•  Nyelvválasztási lehetőség
•  Folyamat állapota megjelenik a  

kijelzőn 
•  Távolsági karbantartás a 

vezérlőegységeken keresztül
 *az ügyfél felszereltségétől is függ

Szállítószalag
Az egyszerű takarítás érdekében  
egyetlen kézmozdulattal levehető
Opció: profi szállítószalag kicsi és  
kerek termékek szállítására

Opció: Zacskómaradék elszívó
Tiszta és praktikus: A zacskómaradékok  
két oldalt egy tárolóba vannak juttatva.

Előperforáció
További perforálókéseknek  
köszönhetően egyébként túl hosszú  
zacskók is felhasználhatóak.

Bi-active sealing bars
•    Bi-active* sealing bars with electronic  

temperature control and precisely  
controlled contact pressure  
*bi-active = from the top and bottom

•    Quick and safe sealing even with thick 
creases, grease or product liquids

•    Two sealing heights can be set
•    High-quality sealing of all bag types

The control unit – the K7 brain
•    High resolution color display, screen  

size 8”
•    Can be operated from both sides
•    Simple to control and program via  

softkeys
•    Various languages can be selected
•    Process visualization during the cycle
•    Remote maintenance possible via  

tandard interfaces*  
*depends on customer’s infrastructure

Conveyor belt
With quick-release attachment for easy  
cleaning. Option: profiled conveyor belt  
for small and round products. 
 
 
Optional trim removal
Clean and practical: The trim is efficiently 
removed from both sides and transported  
to the trim container.

Pre-perforation
Thanks to the additional perforation  
blades it is possible to process  
unusually long bags.



A vásárlóink elégedettsége fontos számunkra
• Átfogó csomagolási megoldások egy beszállítótól
• Alapos tanácsadás és segítség
• Nagy teljesítményű, megbízható gépek
• Részletes oktatás önöknél vagy nálunk is
• Világszintű jelenlét a megbízható partnereinken 

keresztül

Céljaink
• Hosszan tartó kapcsolatok
• Vásárlói elégedettség
• Bizalom és tisztelet
• Közös siker!
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Committed to Customer Satisfaction
• Your innovative packaging partner
• Industry experts
• Efficient, reliable machine designs & operating  

systems
• Professional on or off site training sessions
• First class global service organization

Our ambition
• Long term partnerships
• Customer Satisfaction
• Trust and respect
• Common success!

Egy társaság a / a division of the

CH: VC999 Verpackungssysteme AG, Melonenstrasse 2, 

CH-9100 Herisau, Tel. +41 71 35 35 900, info@vc999.ch

DE: VC999 Verpackungssysteme GmbH, Industriestrasse 10,  

D-78234 Engen, Tel. +49 7733 948 999, info@vc999.de

AT: VC999 Verpackungssysteme GmbH, Gewerbestrasse 1 / 2,

A-5164 Seeham, Tel. +43 6217/20812, info@vc999.at

BENELUX: VC999 Packaging Systems Benelux, Balendijk 156, 

BE-3920 Lommel, Tel. +32 2 669 8008, info@vc999.be

HU: VC999 Hungary Kft, Szentháromság tér 5. 1.emelet 4,  

6500 Baja, Mobil: +36 30 4363928

www.vc999.ch

USA: VC999 Packaging Systems, 419 E. 11th Avenue, Kansas City,  

MO 64116, Tel. +1 816 472 8999, sales@vc999.com

CAN: VC999 Canada Ltd., 153 Rue Sylvestre, Saint-Germain-de-Grantham, 

QC, J0C 1K0, Tel. +1 819-395-4555, sales.canada@vc999.com

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

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

www.vc999.com


