
Gebruik: laag/gemiddeld

Gebruik:gemiddeld

Gebruik: hoog 

 
 

 
Topsealmachine ‘Standard’  
 

Eenvoud en bedieningsgemak 
 

Kunststof en aluminium schalen worden eenvoudig en 
doeltreffend geseald met deze succesvolle topsealmachine. In 
combinatie met hittebestendige folie sluit u de verschillende 
compartimenten van de tray perfect af. Maar de ‘Standard’ 
heeft nog meer te bieden:  

 dankzij de verwisselbare inlegringen kunt u 
verschillende soorten schalen sealen. 

 de verwarmde sealplaat is dankzij een 
antiaanbaklaag gemakkelijk schoon te houden. 

 door het speciale sluitmechanisme wordt met 
een lichte bediening een grote sluitdruk 
verkregen. De machine is hierdoor snel en 
gemakkelijk te bedienen. 

 perfecte topsealmachine voor gemiddeld tot hoog 
gebruik. 

 technische ondersteuning via onze servicelijn. 
 

 
Kwaliteit en Service 
 

De topsealmachine ‘Standaard’ is een Nederlands kwaliteitsproduct. Om dit te onderstrepen geven we niet 12, maar 
zelfs 24 maanden garantie. Bovendien kunt u gebruik maken van onze 24/7 servicelijn! 
 

Adapterplaat 
Voor de types standaard en standaard plus, dient u nog zo genaamde adapterplaten aan te schaffen. Deze 
adapterplaat wordt op het onderframe geplaatst. Hierin plaatst u vervolgens het gewenste sealraam. Maximale 
afmeting van de tray: 227 mm. 
 

Sealraam 
De sealramen van TopsealDirect.NL zijn voorzien van siliconensnoer, wat niet alleen zorgt voor juiste ondersteuning, 
maar ook een isolerende werking heeft. Voor elk type schaal is een ander sealraam beschikbaar. Een overzicht vindt u 
op onze website. Inlegringen zijn eenvoudig te wisselen. 
 

Extra optie: opzetzetstukken 
De maximale diameter van een folierol voor een standaard machine is Ø 175 mm. Om gebruik te kunnen maken van 
rollen met grotere diameters (tot Ø 210 mm), dient een opzetstuk gemonteerd te worden. Het is noodzakelijk dit 
vooraf, bij het bestellen van uw machine, op te geven. 
 

Extra optie: Naaldrol 
Standaard wordt de machine met een gladde drukrol geleverd. Indien gewenst, kan de machine geleverd worden 
met een drukrol, welke is voorzien van naalden. Deze zorgen ervoor dat de sluitfolie geperforeerd wordt.  
 

Technische specificaties 
Vermogen: 
Spanning: 
Stroom: 
Foliebreedte: 
Folierol diameter: 
Werktemperatuur: 
Schaalformaat: 
Afmetingen open (l x b x h): 
Afmetingen dicht (l x b x h): 
Verzendgewicht 

1,6 kW 
220 / 240 V - 50Hz - ~ 
7,25 ampère 
290 mm maximaal 
Ø 175 / Ø 210 mm maximaal 
Ø 76 mm 
100-200°C (instelbaar) 
geopend, 50 x 40 x 51 cm 
gesloten, 60 x 40 x 20 cm 
25 Kg 

 
 
Meer informatie: TopsealDirect.NL of bel 0900-7770050 (€0,10 p/m) - België: 0900-70143 (€0,50 p/m) 

http://www.topsealdirect.nl/topsealmachines-1/sealmachine-standard.html

