
Gebruik:laag/ gemiddeld

Gebruik: gemiddeld

Gebruik: hoog 

 
 

 
Topsealmachine ‘Economy’  
 

De kleine ‘krachtpatser’ met 
ijzersterke eigenschappen. 
 
Wie niet groot is, moet slim zijn. Deze compacte 
Topsealmachine ‘Economy’ heeft dan ook een 
aantal bijzondere en ijzersterke eigenschappen. 
 

 De folierol bevindt zich niet achter, maar 
boven de machine. Dat bespaart ruimte! 

 Uniek sluitmechanisme. Lichte bediening 
en hoge sluitdruk. 

 Elektronische temperatuurregeling met 
display. Nauwkeuriger kan het niet! 

 Verwarmde sealplaat met anti-aanbaklaag. 
Nooit meer schrapen en boenen. 

 Vriendelijk geprijsd. 
 Solide kwaliteit. 

 

 
Compact en toch uiterst compleet 
 

Op verzoek ontwikkeld 
Er is veel vraag naar sterke, compactere sealmachines, die op een kleiner werkblad passen. Het resultaat: de 
‘Economy’. Geen andere Topsealmachine is zo compact en zo compleet. 
 

Gebruikersvriendelijk 
Zonder perslucht en zonder krachttoeren brengt u met deze machine een hoge sluitdruk tot stand. Bovendien is hij 
gemakkelijk schoon te houden, dankzij zijn RVS behuizing en de anti-aanbaklaag op de sealplaat. 
 

Betrouwbaar 
Dankzij de elektronische bediening kunt u de sealtemperatuur bijzonder nauwkeurig instellen. De display laat alle 
gegevens zien die u nodig hebt en het siliconenprofiel op de inlegring zorgt voor een optimale drukverdeling. Zo 
zorgt deze machine voor constante kwaliteit. 
 

Multifunctioneel 
De ‘Economy’ verwerkt alle schalen die geschikt zijn voor topsealen. Elk sealraam uit onze serie Menu past in deze 
sealmachine. U verwisselt de sealramen in een handomdraai en bewaart ze onderin. 
 

Unieke Garantie & Service 
Voor alle sealmachines geldt: 1+1 jaar garantie + 24/7 servicelijn. Dat betekent twee jaar lang zorgeloos genieten 
van uw Topsealmachine. 

 

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 

650 Watt 
230 Volt, 50 Hz~ 
2,8 ampère 
190 mm maximaal 
Ø 230 mm maximaal 
100 – 160 °C (elektronisch instelbaar) 
227 x 178 x 80 mm maximaal 
43 x 26 x 53 cm 
55 x 26 x 30 cm 
16  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-economy.html

