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Topsealmachine ‘DeLux’  
 
 

Messcherpe sealmachine! 
U geeft uw heerlijke producten het liefst mee in een mooi 
vormgegeven schaaltje, maar dat is niet altijd rechthoekig. Het 
is dus voor u van belang dat uw sealmachine de folie ook 
perfect langs de randen afsnijdt. Dan hebben wij goed nieuws!  
De nieuwste loot aan de stam is onze topsealmachine ‘DeLux’, 
met automatische foliedoorvoer en contourmes! 
 

Gemak dient de mens 
Nog nooit was het zo gemakkelijk om ‘constante topkwaliteit’ te 
bereiken bij het sealen. Onze ‘DeLux’ barst van de slimmigheden 
om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo zijn er de 
automatische foliedoorvoer, het goed leesbare Touchscreen en 
de snel verwisselbare mallen. En wat dacht u van een geheugen 
voor temperatuur en folielengte, gekoppeld aan elke specifieke 
mal? Kortom: deze machine staat garant voor een prachtig 
constant resultaat. 
 
 
 

11 goede redenen  
 

1. Feilloos contourmes, leverbaar in elke vorm (240 x 190 mm 
maximaal) 

2. Automatische foliedoorvoer, inclusief afgesneden folierestanten 
3. Siliconenprofiel op de ondermal voor optimale drukverdeling 
4. Bij elke mal de juiste folielengte en temperatuur, voor een zeer 

constante sealkwaliteit 
5. Geen perslucht nodig 
6. Grote sluitkracht dankzij stevige veren en uniek curvesysteem 
7. Snel wisselbare boven- en ondermallen 
8. Verwerkt iedere schaal die geschikt is voor topsealen, ongeacht het 

merk 
9. Gemakkelijk schoon te houden dankzij gestroomlijnde behuizing 
10. Compact en roestvrij tafelmodel 
11. 24 maanden garantie + technische ondersteuning 
 
 

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 kW 
220 / 240 Volt - 50 Hz - ~ 
4,3 ampère 
240 mm maximaal 
Ø 250 mm maximaal 
Ø 76 mm 
240 x 190 x 80 cm 
50 x 34 x 57 cm 
64 x 45 x 70 cm 
40 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-delux.html

