
НОВ ПРОДУКТ 

Вакуум средата 

запазва Вашият 

продукт свеж и  

защитен от вън-

шни влияния. 

Предимства: 

• Бързи 

• Лесни за работа 

• Надеждни 

• Инокс конструкция 

• Прозрачен капак  

Настолни вакуум машини 

Настолни и мобилни вакуум машини 

 С наи -голямо удоволствие представяме на вниманието Ви нов 
продукт в нашата гама от машини, а именно настолните и мо-
билни вакуум машини на италианският производител Интерком. 
Машините са изцяло произведени в Италия и имат три отличи-
телни характеристики: комфорт, издръжливост и надеждност. 
Фирмата произвежда машините си в условия на наи -високи 
стандарти на контрол и спазва всички изисквания за производс-
тво на машини по стандартите на европеи ския съюз. Те се отли-
чават с три основни принципа, лисна поддръжка, висок стандарт 
на качество и изключително конкурентни цени. 

Освен това, Intercom предлага широка гама от продукти, за да 
отговори на всяка конкретна нужда в областта вакуумна опако-
ването. 

Голямото разнообразие от размери на камери Ви позволява да 
опаковате различни по обем опаковки. Гъвкавостта на производ-
ство позволява да се конструират машините според изисквания-
та на Вашите продукти: месо, риба, картофи, маслини с течност и 
без течност и много други хранителни и нехранителни продук-
ти. 

Опаковката е Вашето лице пред клиента  Юни 2016 



Външни вакуум машини 
Външните вакуум машини са предназначени за вакуумиране на продукти с 

размери не позволяващи, продукта да се опакова в камерна машина.  Това са 

професионални машини препоръчвани за малки магазини. Надеждни и ком-

пактни машини, те могат да се използват за опаковане на храни "на живо" в 

предната част в магазините пред клиентите, с последващи ползи по отношение 

на обслужването и презентацията на продуктите Ви. 

Те са силно подходяща за продукти с ограничен % влажност (шунка, сирене, 

кафе и др ..). 

Предлагани модели и размери-характеристики 

 

ЛЕСНА 
УПОТРЕБА 

Елементарно управление с два 
режима на ръчен и автоматичен  

Надеждна вакуум помпа 

Различни размери  

МОДЕЛ РАЗМЕР ГРЕДА ВАКУУМ ПОМПА ЗАХРАНВАНЕ КОНСУМАЦИЯ 

SILVER - ABS 380x180x80 h mm 300 Q= 10/12  lTmin 230 V/50-60Hz 190 W 

PREMIUM 350-INOX 370x260x130 h mm 350 Q= 20/24  lTmin 230 V/50-60Hz  250 W 

PREMIUM 400-INOX 420x260x130 h mm 400 Q= 20/24  lTmin 230 V/50-60Hz    270 W 

PREMIUM 450 - INOX 470x260x130 h mm 450 Q= 20/24  ITmin 230 V/50-60 Hz 300 W 

PREMIUM 450 AUTOMATIC - INOX 470x260x130 h mm 450 Q= 40/48  ITmin 230 V/50-60 Hz 400 W 

PREMIUM 500 - INOX 520x260x130 h mm 500 Q= 40/48  ITmin 230 V/50-60 Hz 450 W 



РАЗЛИЧНИ  
ПОДОБРЕНИЯ 

ЗА ВИСОКО       
КАЧЕСТВО НА 

РАБОТА 

НАСТОЛНИ КАМЕРНИ ВАКУУМ МАШИНИ 

КАМЕРНИ ВАКУУМ МАШИНИ 
Конструирани от напълно неръждаема стомана професионалните вакуум ма-

шини са изключително гъвкави, за да се използват в наи -различни условия на 

работа. Благодарение на своите наи -актуалните технически характеристики, 

те са се превърнали от съществено значение в опаковането на определени про-

дукти (Сосове и течни храни, меса, риба, зеленчуци и др. ) в различни области 

на деи ност: от ресторанти до гастрономията, заведенията за хранене, супер-

маркети, производства и др .. 

Машините могат да бъдат оборудвани със система за впръскване на инертен 

газ в опаковката за удължен срок на годност на продукта (по заявка). Лесно 

почистване и поддръжка. Възможност за модифициране камерата: залепващи-

те греди от една до две в камерата, вграждане на вакуум помпа BUSCH, възмож-

ност за монтиране на външен източник за вакуум и др. опции.  



Нашата фирма 
предлага и сервиз 
на предлаганото 

оборудване 

Обсъждайте с нашите 

специалисти всички Ва-

ши проекти и изисква-

ния към предлаганото 

оборудване, ние може 

да Ви предложим и дру-

ги решения.   

АТИНАПАК ЕООД 

1309, ул. Карлово 11 

София 

Мобилен телефон: 

+359 895 788 444 

office@atinapack.com 

Технически характеристики на настолните 
вакуум машини 

При интерес или нужда от други размери, не се колебаи те да ни   
изпратите запитване на по-долу посочените контакти. 

АТИНАПАК ЕООД 

1309, ул. Карлово № 11,  

София, България 

Моб.тел.: +359 895 788 444 

office@atinapack.com 

www.atinapack.com 

КОНТАКТИ 

МОДЕЛ РАЗМЕРИ РАЗМЕР НА КАМЕРА ГРЕДА ВАКУУМ ПОМПА ЗАХРАНВАНЕ 

MINI-SQUARE 320X500X270 H 260X300X110 H mm 250 Q= 6/7.2  m3h-Oil 230 V/50-60 Hz 

SQUARE 300/F-8 410x460x370  H 310x350x120  H mm 300 Q= 6/7.2  m3h-Oil 230 V/50-60 Hz 

SQUARE 300-8 410x460x430 H 310x350x190 H mm 300 Q= 8/9.6  m3h-Oil 230 V/50-60 Hz 

SQUARE 350-8 460x500x430 H 360x400x190 H mm 350 Q= 12/14.4  m3h-Oil 230 V/50-60 Hz 

SQUARE 400-8 510x560x460 H 410x450x220 H mm 400 Q= 20/24  m3h-Oil 230 V/50-60 Hz 

SQUARE 450-8 560x610x460 H 460x500x220 H mm 450 Q= 20/24  m3h-Oil 230 V/50-60 Hz 

SQUARE 450-8IS-8 600x560x460 H 500x460x220 H mm  450 (x 2) Q= 20/24  m3h-Oil 230 V/50-60 Hz 

SQUARE 500-8 610x630x500 H 520x520x200 H mm 500 Q= 20/24  m3h-Oil 230 V/50-60 Hz 

SQUARE 450 DUAL-C 680x610x1050 H 560x460x220 H 2 X mm 450  Q= 20/24  m3h-Oil 230 V/50-60 Hz 

SQUARE 550 DUAL-C 840x700x1050 H 720x570x220  H 2 X mm 550  Q= 60/72  m3h-Oil 380 V/50-60 Hz 

SQUARE 900-C 1040x700x1050  H 920x570x220  H 900/500 Q= 100/120  m3h-Oil 380 V/50-60 Hz 


