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CoMPLETE PrograMMa

Henkovac biedt een complete range van machines aan, die in vele industrieën de verpakkingsbehoeften voor 

kleine tot middelgrote voedselverwerkers invult.

LEidENd MErk

Henkovac machines worden naar meer dan 70 landen gedistribueerd en het merk is wereldwijd een autoriteit 

op het gebied van vacuümverpakkingsmachines. Lokale aanwezigheid door een netwerk van Henkovac  

dealers garandeert snelle service, beschikbaarheid van onderdelen en persoonlijk advies. 

WaardEvoLLE iNvESTEriNg

Henkovac streeft er altijd naar hoogwaardige kwaliteitsmachines te leveren tegen een aantrekkelijke prijs. Er 

wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de beste materialen voor duurzame en  betrouwbare machines. dit is 

het resultaat van een loyaal en enthousiast team dat garant staat voor  een uitgekiende mix van kwaliteit 

en waarde voor uw geld    
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“Samen met u vinden we altijd een passende oplossing  
     voor uw verpakkingsdoeleinden”

vacuüm verpakken vErLENgT dE HoudbaarHEid, vErbETErT  

HygiëNE EN bESCHErMT

vacuüm verpakken is een zeer kosteneffectieve manier voor het preserveren van bederfelijke levensmid-de-

len. Het verlengt de levensduur en past perfect in de HaCCP-procedures voor hygiëne. Lage materiaal-kosten 

en korte verwerkingstijden maakt vacuüm verpakken veruit de meest goedkope en efficiënte manier van 

verpakken van bederfelijke levensmiddelen. 

 

vacuüm verpakking is ook een ideale oplossing voor andere toepassingen, zoals de bescherming van gevoe-

lige elektronicaproducten, gesteriliseerde producten of geld en het  kan worden gebruikt voor ruimtebes-

parende logistieke oplossingen.

SPECiaLiST iN HET vaCuüM vErPakkEN, meer dan 60 jaar ervarIng

Henkovac, gevestigd in Nederland, is een van de grondleggers van de vacuüm verpakkingsmachine.  

Henkovac combineert meer dan 60 jaar ervaring met vakmanschap en de nieuwste techniek, ontwerp en 

productietechnologieën.

BetrouwBaarHeId, duurzaaMHEid EN iNNovaTiE

door de voortdurende ontwikkeling van de producten, geavanceerde technieken en moderne productie- 

faciliteiten, heeft Henkovac zich bewezen als een van de leiders op het gebied van vacuüm verpakkings-

machines, befaamd om robuustheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

SoMMigE vaN oNzE laatste InnovatIes

>   Logisch, transparant assortiment voor het maken van de juiste keuze.

>   gemakkelijk en snel de sealdraad vervangen.

> Eenvoudig verwijderbare siliconenhouders voor reiniging. 

>   Hygiënisch design voor eenvoudige reiniging. 

> intuïtieve digitale besturing, eenvoudig te programmeren en gemakkelijk te lezen.

dIgItale BesturIng MET LCd SCHErM

voor onze nieuwe lijn  machines is de digitale besturing volledig opnieuw ontworpen, waarbij eenvoud en 

gebruiksvriendelijkheid het uitgangspunt is geweest. onze kleinere machines hebben een controle-eenheid 

met de basisinstellingen vacuüm en tijd. Het ‘plug-and-play’ ontwerp van de machine maakt het installeren 

eenvoudig en behoeft in 90% van de situaties geen verdere instellingen.

de professionele machines zijn standaard uitgerust met een besturingspaneel met 10 programma’s, wat flexibiliteit

biedt voor instellingen en programmeren. de meer geavanceerde machines kunnen tevens worden uitgerust met 

een sensor. door een accurate meting van de verschillende vacuüm niveaus, garandeert de sensor de kortste  

cyclustijd voor een optimaal vacuüm resultaat in de verpakking.

>  de machines met een 10-programma tijdbesturing kunnen later eenvoudig worden uitgebreid naar een 

sensor gestuurde machine.

>  Met het speciale H2o programma kunnen gemakkelijk vloeistoffen en vochtige producten verpakt worden 

zonder verlies en geknoei.

>  Het vochteliminatieprogramma verlengt de levensduur van de olie en daarmee van de pomp.

>  Service indicator gerelateerd aan het  aantal cycli of bedrijfsuren.



Henkovac tafelmodellen: 

“FirST CHoiCE” voor dE HorECa, rETaiL EN kLEiNErE 

voEdSELvErWErkErS 

onze 4 tafelmodellen zijn met dezelfde zorg ontworpen en gebouwd als onze industriële  

vacuüm machines.
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specIfIcatIes TaFELModELLEN transparante deksel & rvs kamer

 SEaLLENgTE Max. ProduCT HoogTE NETTo kaMEraFMETiNgEN (LxbxH) buiTEN aFMETiNgEN (LxbxH) STaNdaard voLTagE*  vErMogEN  gEWiCHT

TabLEToP t2 270 100 270 x 310 x 100/140** 365 x 500 x 300/340** 230-1-50 Hz 0,4/0,5 kw 25 kg 

TabLEToP t3 320 160 320 x 330 x 160 430 x 550 x 410 230-1-50 Hz 0,5/0,7 kw 50 kg 

TabLEToP t4 420 180 max. 420 x 370 x 180 530 x 590 x 460 230-1-50 Hz 0,7/1,3 kw 60 kg 

TabLEToP t5 320 95 800 x 320  x 95 985 x 515 x 430 230-1-50 Hz 1,3 kw 115 kg 

Afmeting in mm  *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

  ** Model T2 standaard dekselhoogte 100 mm, optioneel 140 mm  ***CC = Clean Cut

optIe TaFELModELLEN

 digiTaLE TijdbESTuriNg  SENSor bESTuriNg SEaL SEaL CoNFiguraTiE bEgaSSiNg PoMP CaPaCiTEiT M3 CyCLuS Tijd 

TaFELModEL t2** 1 programma x Enkel L x 4 of 8 m3 20-40 sec 

TaFELModEL t3 1 of 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC*** L gas 8 of 16 m3 20-30 sec 

TaFELModEL t4 1 of 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC*** L L&L gas 16 of 21 m3 20-30 sec

TaFELModEL t5 1 of 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC*** S&S gas 21 m3 20-30 sec

“PLug & PLay”

seal confIguratIes TaFELModELLEN

t2

270 mm

310 mm

H 100 mm 
(optie 140)

t3

320 mm

330 mm

H 160 mm

t4

420 mm

370 mm

H 180 mm

t4

420 mm

320 mm

H 180 mm

specIfIcatIes oNdErzETkaSTjE

oNdErzETkaSTjE aFMETiNgEN (LxbxH) voor TaFELModEL 

plus-1 450 x 550 x 620 T2 & T3

plus-2 540 x 590 x 580 T4

oNdErzETkaSTjE

voor T2, T3 & T4

Afmeting in mm

TaFELModELLEN

T2, T3, T4

Schuine inlegplaat

t5

800 mm

320 mm

H 95 mm



Henkovac vloermodellen:  

“FirST CHoiCE” voor SLagErijEN, rESTauraNTS,  

HoTELkEukENS, ziEkENHuizEN, TraiTEurS EN dE  

voEdSEL vErWErkENdE iNduSTriE

 digiTaLE TijdbESTuriNg  SENSor bESTuriNg SEaL SEaL CoNFiguraTiE bEgaSSiNg PoMP CaPaCiTEiT M3 CyCLuS Tijd 

m1 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC** S&S gas 21 of 40 m3 20-40 sec 

m2 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC S&S gas 40 of 63 m3 25-35 sec 

m3 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC S&S gas 21, 40 of 63 m3 20-25 sec

optIe M1, M2 & M3
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specIfIcatIes vLoErModELLEN

 SEaLLENgTE Max. ProduCT HoogTE NETTo kaMEraFMETiNgEN (LxbxH) buiTEN aFMETiNgEN (LxbxH) STaNdaard voLTagE*  vErMogEN  gEWiCHT

transparante deksel & rvs kamer

m1 2 x 420 220 440 x 420 x 220 665 x 640 x 1020 230-1-50hz/400-3-50 Hz 1,3-3,3 kW 120 kg 

m2 2 x 520 220 500 x 520 x 220 735 x 815 x 1020 400-3-50 Hz 3,3 kW 180 kg 

m3 320 95 800 x 320 x 95 990 x 560 x 950 230-1-50 Hz/400-3-50 Hz 1,3-3,3 kW 140 kg 

Afmeting in mm  *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

** CC = Clean Cut, CCC = Clean Cut Controlled

3 modellen: 

1. Transparante deksel, visuele controle voor het verpakken van vloeibare en vochthoudende producten.

2.  Complete rvS “heavy duty“ industriële modellen, makkelijk schoon te maken, vlakke werktafel.

3. aluminium modellen, excellente prijs-kwaliteit verhouding 

vLoErModEL
M1, M2, M3

MEEr vLoErModELLEN >

“vEELzijdig”

seal confIguratIe M1, M2 & M3

m1

440 mm

420 mm

H 220 mm

m2

500 mm

520 mm

H 220 mm

m3

320 mm

800 mm

H 95 mm



seal confIguratIe M4, M5 & M6 seal confIguratIe M7 & M8
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MobiLE M8
specIfIcatIes M4, M5 & M6

rvs deksel vlakke vacuümkamer

 SEaLLENgTE Max. ProduCT HoogTE NETTo kaMEraFMETiNgEN (wxdxh) buiTEN aFMETiNgEN (wxdxh) STaNdaard voLTagE*  vErMogEN gEWiCHT

m4     620       2 x 520   200 max. 620 x 505 x 200 (L) 735 x 900 x 1130 (1470**) 400-3-50 Hz 3,3 kW 180 kg 

m5   2 x 820      2 x 620     780 x 520 210 max. 805 x 605 x 200 (LS) 935 x 1000 x 1140 (1540**) 400-3-50 Hz 3,5 kW 240 kg

m6   2 x 1020     2 x 520    980 x 520 210 max. 1005 x 605 x 200 (LS) 1135 x 1000 x 1140 (1540**) 400-3-50 Hz 3,5 kW 280 kg 

Afmeting in mm  *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust     **Geopende deksel neemt meer ruimte in

Model M6 standaard dekselhoogte 210 mm, optioneel 260 mm  ***CC = Clean Cut, CCC = Clean Cut Controlled, 2S = Two Sides 

specIfIcatIes  M7 & M8

alumInIum deksel en vacuümkamer

 SEaLLENgTE Max. ProduCT HoogTE NETTo kaMEraFMETiNgEN (LxbxH) buiTEN aFMETiNgEN (LxbxH) STaNdaard voLTagE*  vErMogEN  gEWiCHT

m7 500 175 500 x 500 x 175 695 x 680 x 1035 400-3-50 Hz 3,3 kW 150 kg

m8 2 x 800  2 x 550  800 x 500 215 max 800 x 500 x 215 905 x 755 x 1060 400-3-50 Hz 3,5 kW 200 kg

Afmeting in mm  *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

 digiTaLE TijdbESTuriNg  SENSor bESTuriNg SEaL SEaL CoNFiguraTiE bEgaSSiNg PoMP CaPaCiTEiT M3 CyCLuS Tijd 

m4 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC/2S*** L S&S gas 40 or 63 m3 20-40 sec

m5 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC/2S L&L S&S L&S gas 63 of 100 m3 25-35 sec

m6** 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC/2S L&L S&S L&S gas 100 m3 25-35 sec

optIe  M4, M5 & M6

 digiTaLE TijdbESTuriNg SENSor bESTuriNg SEaL SEaL CoNFiguraTiE bEgaSSiNg PoMP CaPaCiTEiT M3 CyCLuS Tijd 

m7 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC/2S** S&S gas 40 of 63 m3 25-35 sec

m8 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC/2S L&L S&S L&S gas 63 of 100 m3 20-40 sec

optIe  M7 & M8

ModEL M4, M5, M6 ModEL M7, M8

m4 opties:

m5 opties:

545 mm

520 mm

H 200 mm

620 mm

505 mm

H 200 mm

m6 opties:

745 mm

620 mm

H 200 mm

820 mm

540 mm

H 200 mm

805 mm

Net. 780 mm

605 mm

H 200 mm

optioneel links standaard rechts

520 mm

1020 mm

540 mm

H 200 mm

945 mm

620 mm

H 200 mm

Net. 980 mm

1005 mm

H 200 mm

605 mm
520 mm

optioneel links standaard rechts

500 mm

500 mm

H 175 mm

m7

m8 opties:

800 mm

445 mm

H 215 mm

690 mm

550 mm

H 215 mm

770 mm

550 mm

H 215 mm

optioneel links standaard rechts

500 mm

800 mm

l s&s l&s

 **CC = Clean Cut, CCC = Clean Cut Controlled, 2S = Two Sides



Henkovac duBBelkamers:  

EFFiCiëNT, HogE CaPaCiTEiT EN gEbouWd voor  

duurzaaMHEid 

 digiTaLE TijdbESTuriNg  SENSor bESTuriNg SEaL SEaL CoNFiguraTiE bEgaSSiNg PoMP CaPaCiTEiT M3 CyCLuS Tijd 

d1 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC/2S** 2x L&L gas 63-100 m3 20-40 sec 

d3 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC/2S 2x L&L gas 160-300 m3 20 -35 sec

d4 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC/2S 2x L&L gas 160-300 m3 25-40 sec

d6 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC/2S 2x L&L gas 40-63-100 m3 20-40 sec

optIe d1, d3, d4 & d6
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specIfIcatIes d1, d3, d4 & d6

 SEaLLENgTE Max. ProduCT HoogTE NETTo kaMEraFMETiNgEN (LxbxH) buiTEN aFMETiNgEN (LxbxH) STaNdaard voLTagE*  vErMogEN gEWiCHT

rvs deksel en vlakke werktafel

d1 4 x 620 230 620 x 520 x 230 1440 x 920 x 1205 400-3-50 Hz 4,4 kW 350 kg 

d3 4 x 820 250 820 x 700 x 250 1865 x 1100 x 1230 400-3-50 Hz 6,2-9,7 kW 600 kg 

d4 4 x 920 270 920 x 870 x 270 2050 x 1275 x 1245 400-3-50 Hz 6,2-9,7 kW 720 kg

alumInIum deksel en kamer

d6 4 x 600 180 610 x 510 x 180 1345 x 720 x 1040 400-3-50 Hz 4,4 kW 240 kg

Afmeting in mm  *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

ons nieuwe gamma van dubbelkamers is betrouwbaar, duurzaam en biedt flexibiliteit en hoge productie.  

onze machines kunnen worden uitgerust met semiautomatisch of automatisch deksel om nog efficiënter te  

produceren. de dubbelkamers kunnen ook worden uitgerust met een externe pomp.

““HEavy duTy” iNduSTriëLE PrESTaTiES,  

iNduSTriëLE kWaLiTEiT

dubbELkaMEr d1, d3, d4

dubbELkaMEr d6

seal confIguratIe d1, d3, d4 & d6

d6

600 mm

405 mm

H 180 mm

600 mm

405 mm

H 180 mm

d4

920 mm 920 mm

870 mm 870 mm

H 270 mm H 270 mm

d3

820 mm 820 mm

700 mm 700 mm

H 250 mm H 250 mm

d1

620 mm

520 mm

H 230 mm

620 mm

520 mm

H 230 mm

**CC = Clean Cut, CCC = Clean Cut Controlled, 2S = Two Sides



Henkovac automatIscHe verpakkIngslIjn:  

voor doorLoPENdE ProduCTiE

14 15

specIfIcatIes a5000

 SEaLLENgTE kaMErHoogTE NETTo kaMErLENgTE  (LxbxH) buiTEN aFMETiNgEN  (LxbxH) gEWiCHT STaNdaard voLTagE*  vErMogEN  LuCHTdruk

automatIscHe duBBelkamer vacuüm macHIne

a5000 l 2 x 810 910 810 x 680 x 200 2020 x 923 x 1230 525 kg 400-3-50 Hz 5,5 kW 6 bar-100 Ltr p/m

a5000 ll 4 x 810 910 810 x 680 x 200 2020 x 923 x 1230 525 kg 400-3-50 Hz 5,5 kW 6 bar-100 Ltr p/m

transportBand

 LENgTE brEEdTE HoogTE aFMETiNg (LxbxH) gEWiCHT STaNdaard voLTagE*  vErMogEN

CS-Hv 2900 630 910 2900 x 630 x 910 160 kg 220-1-50 Hz 800 W

dompelaar 

 WaTEr iNHoud doMPELrEk doMPELdiEPTE aFMETiNg (LxbxH) gEWiCHT STaNdaard voLTagE*  vErMogEN

adT-Hv 60/80 175 Ltr 800 x 560 250 954 x 920 x 1698 255 kg 400-3-50 Hz 18 kw option 30 kw

uItlektafel 

 aFMETiNg ( LxbxH)   

uiTLEkTaFEL  1265 x 630 x 850      

 digiTaLE TijdbESTuriNg  SENSorbESTuriNg SEaL SEaL CoNFiguraTiE bEgaSSiNg PoMP CaPaCiTEiT M3 CyCLuS Tijd 

a5000 l 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC/2S** L&L gas 1 of 2 x 300 m3 30 sec 

a5000 ll 10 programma’s sensor/H2o dubbel/CC/CCC/2S 2x L&L gas 1 of 2 x 300 m3 30 sec

optIe a5000

Afmeting in mm  *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

>  Nadat de machine handmatig gevuld is, sluit het deksel automatisch en wordt de vacuümcyclus gestart.

>  Wanneer de vacuümcyclus is voltooid, beweegt het deksel automatisch naar de andere zijde van de werktafel 

terwijl de vacuümverpakte producten automatisch op de transportband worden geworpen en naar de dompelaar 

worden getransporteerd, die automatisch de korte dompelcyclus start. 

> Na onderdompeling, wordt het product op de uitlektafel geworpen.  

> voor gewone vacuümzakken is de dompelaar niet nodig.

seal confIguratIe a5000

4

3

2

1

standaard 

>  robuuste rvS constructie   

> iP 65 besturing   

> automatische pneumatische beweging van het deksel   

> Manuele, semi automatische of automatische beweging van het deksel   

> digitale sensor besturing met 10 programma’s   

> Externe pomp aansluiting

> Speciaal reinigingspositie    

>  Transportband automatisch aangestuurd door vacuümmachine en  

dompelaar

>  de dompelaar is voorzien van een automatische niveau en  

temperatuurcontrole   

> Het dompelrek kan verwijderd worden om de dompelaar te reinigen 

optioneel 

>  CCC of 2S  

>  begassing  

>  Extra 300 m3 externe vacuümpomp

a5000

automatische verpakkingslijn 

      automatische dubbelkamer vacuümmachine

      Transportband  

      dompelaar 

      uitlektafel

1

2

3

4

a5000 ll

810 mm 810 mm

620 mm 620 mm

H 200 mm H 200 mm

a5000 l

810 mm 810 mm

680 mm 680 mm

H 200 mm H 200 mm

** CC = Clean Cut, CCC = Clean Cut Controlled, 2S = Two Sides



Henkovac tray sealers: 

LagE iNvESTEriNg, EENvoudigE PrograMMEriNg  

en zeer flexIBel

de TPS tray sealers zijn ontworpen om voedsel onder MaP-condities te verpakken. Lage investeringen, de eenvoud 

in gebruik en de flexibiliteit verklaren de populariteit van deze machines. de mallen kunnen door het unieke wissel-

systeem eenvoudig worden verwisseld,  zonder enig gereedschap. de volledig automatische sensor beheerst het 

vacuüm en de gastoevoer zodat de optimale atmosfeer in de verpakking ontstaat.
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“FLExibEL & gEbruikSvriENdELijk”

Tray SEaLEr TPS xL

“Ideaal voor slagerijen, afhaalrestaurants, traiteurs en cateraars”

Tray SEaLEr TPS MiNi

Tray SEaLEr TPS MiCro

Afmeting in mm

 MaL CoNFiguraTiE  tps mIcro (LxbxH) tps mInI (LxbxH)  tps xl (LxbxH) 

 1:1 340 x 270 x 100 265 x 180 x 90 395 x 290 x 120

 

 1:2 170 x 270 x 100 180 x 120 x 90 195 x 290 x 120 

 

 2:1 x 265 x 80 x 90 395 x 140 x 120 

 

 2:2 170 x 135 x 100  135 x 95 x 90 195 x 140 x 120 

 

 1 x rond x Ø 165 x 90 Ø 290 x 120 

 

 2 x rond x Ø 120 x 90 Ø 195 x 120

maxImale SCHaaL grooTTE optIe TPS xL

> 40 m3 vacuümpomp  

>  21 m3 zuurstof beveiligde  

vacuümpomp

> Compressor

> Folie opwindsystem

> vloeistoffilter

> zijtafel set  

specIfIcatIes Tray SEaLErS

 MaCHiNE aFMETiNg WErkHoogTE PoMP CyCLuS Tijd voLTagE*  vErMogEN bENodigdE LuCHTdruk gEWiCHT

tps xl 580 x 730 x 1300 850 21 m3 25-30 sec 400v-3-50 Hz 1,5 kW 6bar -20 ltr p. min 150 kg

tps mInI 380 x 640 x 670 tafelmodel 8 m3 25-30 sec 400v-3-50 Hz 0,45 kW 6bar -20 ltr p. min 50 kg

tps mIcro 500 x 580 x 660 tafelmodel x 10 sec 230v-1-50/60 Hz 0,3 kW x 30 kg

 Max. SCHaaL aFMETiNg  HoogTE Max. FoLiE brEEdTE Max diaMETEr FoLiE roL Max. diaMETEr FoLiEroL

tps xl 395 x 290 120 400 250 n.v.t.

tps mInI 366 x 180 50 265 250 n.v.t.

tps mIcro 340 x 270 100 350 250 n.v.t.

Afmeting in mm  *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust
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de TPS-1000 en 2000 zijn speciaal ontworpen voor eenvoudige en snelle wisseling van de uit relatief lichte  

componenten opgebouwde mal. de transparante kap biedt snelle en volledige toegang voor het wisselen van de mal,  

het verwisselen van de folie en het grondig reinigen van de machine. de TPS 2000 heeft 2 mallen wat de produc-

tiecapaciteit verdubbelt ten opzichte van de TPS-1000, of flexibiliteit biedt met in- en uitschakelen van 2 verschil-

lende mallen. dit vereist alleen wijziging van het programma op het bedieningspaneel naar een andere schaalafmeting.  

de TPS machines kunnen worden uitgerust met een speciale zuurstof beschermde busch pomp voor het begassen  

> 21% zuurstof en met een fotocel voor het centreren van bedrukte film. de beladingsruimte kan worden uitgebreid,  

de uitvoerband kan worden gemotoriseerd en de besturing kan op andere machines worden aangesloten.

specIfIcatIes Tray SEaLErS

 MaCHiNE aFMETiNg WErkHoogTE PoMP CyCLuS Tijd voLTagE*  vErMogEN  bENodigdE LuCHTdruk gEWiCHT

tps 1000 4350 x 1180 x 1550 850 100 m3 10-15 sec 400v-3-50Hz 6 kW 6 bar max. 400ltr/min. 950 kg

tps 2000 4750 x 1180 x 1550 850 160 m3 10-15 sec 400v-3-50 Hz 10 kW 6 bar max. 400ltr/min. 1100 kg

 Max SCHaaL grooTTE Max. HoogTE Max. brEEdTE FiLM Max. diaMETEr FiLM roL  kErNdiaMETEr FiLMroL

tps 1000 350 x 260 25 - 120 450  440  76

tps 2000   2x 350 x 260 25 - 120 450  440   76

Afmeting in mm  *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

Afmeting in mm

“Verpakken van vlees, groenten, fruit, kant-en-klaar maaltijden in praktische schalen  
 met een professionele presentatie”

Henkovac tray sealers: 

EENvoudigE MaLWiSSEL, zEEr ToEgaNkELijk,  

gEMakkELijk SCHooN TE MakEN

Tray SEaLEr TPS 2000

maxImale SCHaaL grooTTE

 MaL CoNFiguraTiE   tps 1000 & tps 2000 (lxB) 

 1:1 350 x 260 x 120

 

 1:2 150 x 260 x 120

 

 1:3 120 x 260 x 120

 

 1:4 90 x 260 x 120

 

 1 x rond Ø 260 x 120 

 

 2 x rond   Ø 150 x 120 

 3 x rond   Ø 120 x 120 

 4 x rond   Ø 90 x 120

optIe Tray SEaLEr

>  100 m3 zuurstofbeveilligde vacuümpomp

>  Gemotoriseerde uitvoerband  

>  Extra laadruimte, per meter



standaard 

>  besturing is voorbereid voor externe verbinding en controle via Ethernet; bijvoorbeeld voor software-updates. 

>  Synchronisatie voor randapparatuur zoals een labeler, printer, vul- of laadrobot.   

>  verwarming van besturingskast om condensatie op elektrische componenten te voorkomen.   

optional  1 2 3

>  Lengte 3000

>  Pomp 63 m3 100 m3 160 m3 

>  begassing inert zuurstof

>  uitvoerband rollers Elektrische uitvoerband  

>  Folie Print sensor Euro hole
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Henkovac dIeptrekmacHInes: 

WErELdkLaSSE diEPTrEkMaCHiNE voor FLExibELE EN rigid FiLM

CaPaCiTy, PErForMaNCE & quaLiTy 

modellen diEPTrEkMaCHiNES

ModEL brEEdTE SLag bELadiNgSruiMTE

TH 285-240 285 240 1400

TH 285-270 285 270 1300

TH 285-300 285 300 1100

TH 320-240 320 240 1400

TH 320-270 320 270 1300

TH 320-300 320 300 1100

TH 355-240 355 240 1400

TH 355-270 355 270 1300

TH 355-300 355 300 1100

TH 420-240 420 240 1400

TH 420-270 420 270 1300

TH 420-300 420 300 1100

specIfIcatIe diEPTrEkMaCHiNE

 MaCHiNE LENgTE MaCHiNE brEEdTE MaCHiNE HoogTE voLTagE*  vErMogEN LuCHT WaTEr

tH 285/320/355 3500 727 1708 400v-3-50Hz 7,5 kW 6 bar 200 Ltr/min 2,1Ltr/min 1,5 bar 

tH 420 3500 792 1708 400v-3-50 Hz 7,5 kW 6 bar 200 Ltr/min 2,1Ltr/min 1,5 bar

 FoLiE dikTE Max. diEPTE 

FLExibELE FiLM < 300 μ 95

rigid FoLiE    Ca. 300-400 μ 60

SkiN PaCk    x 20

Afmeting in mm  *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

Afmeting in mm

>  Folie breedte: 285 - 320 - 355 - 420 mm

> slag: 240 - 270 - 300 mm

de dieptrekmachines zijn ontwikkeld om aan de eisen van kleine tot middelgrote voedselverwerkende bedrijven te 

voldoen, waarbij de investering wordt gerechtvaardigd door prestaties, hygiëne, kwaliteit, betrouwbaarheid, onder-

houd en duurzaamheid. de intuïtieve gebruiksvriendelijke besturing maakt het instellen eenvoudig, biedt relevante 

managementinformatie en waarborgt het proces. de machine is zeer toegankelijk voor onderhoud en reiniging.  

de compromisloze keuze van hoogwaardige materialen en ontwerp maakt ons trots om deze dieptrekmachines te 

kunnen aanbieden.
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specIfIcatIes doMPELaarS

 iNHoud doMPELPLaTEau doMPELdiEPTE aFMETiNg (wxdxh) vErMogEN STaNdaard voLTagE*  gEWiCHT

Hv 40/60 70 Ltr 570 x 400 250 700 x 620 x 1550 400-3-50 Hz 9 kw 105 kg 

Hv 55/75 140 Ltr 730 x 535 250 1018 x 755 x 1550 400-3-50 Hz 15 kw 135 kg

Afmeting in mm  *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

Henkovac dompelaars:  

voor kriMPvErPakkiNgEN

>  volledig rvS dompelaar voor krimpverpakkingen.   

> dompelplateau met rollers om het beladen en uitladen te vereenvoudigen. 

>  automatische waterniveauregelaar en temperatuurcontrole.    

>  verrijdbaar.    

Hv 40/60

vergelIjkIngstaBel oud & NiEuW

 HENkovaC new HENkovaC old 

transparante deksel & rvs kamer

TaFELModEL t2 MiNi+Maxi

TaFELModEL t3 gaSTro+100i

TaFELModEL t4 gaSTroPro+150i+153

TaFELModEL t5 163

transparante deksel & rvs kamer

vErrijdbaar  m1 170i+193

vErrijdbaar  m2 200i+253

vErrijdbaar  m3 NEW: 163 MobiLE vErSioN

rvs deksel & vlakke werktafel

vErrijdbaar  m4 203 

vErrijdbaar  m5 303 

vErrijdbaar  m6 303 xL 

alumInum deksel  & vlakke werktafel

vErrijdbaar  m7 200

vErrijdbaar  m8 300

dubbELkaMEr d1 403xL

dubbELkaMEr d3 453xL + 493xL

dubbELkaMEr d4 503xL

dubbELkaMEr d6 350

auT. vErPakkiNgSLijN Ongewijzigd a5000

doMPELaar Ongewijzigd Hv 50/75

doMPELaar Ongewijzigd Hv 40/60

Tray SEaLEr Ongewijzigd TPS Mini

Tray SEaLEr Ongewijzigd TPS xL 

Tray SEaLEr Ongewijzigd TPS 1000 

Tray SEaLEr Ongewijzigd TPS 2000

diEPTrEkMaCHiNE Ongewijzigd TH FLEx 

diEPTrEkMaCHiNE Ongewijzigd TH rigid 

 

   


