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QUICK-SEAL 200/300/400/500 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 200/300/400/500 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 2 mm 
Max effekt:  350/500/750/800 W 
Vikt: 3,4/4,2/5/6,2 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Förslutning av polyeten och polypropen plast 

 Kan förses med rund svetstråd för avsvetsande funktion 

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs 

 Steglöst ställbar svetstid med elektronisk timer och indikation via lysdiod 

 Arbetsbord finns som tillbehör 
 

 



 

 

QUICK-SEAL 200C/300C/400C/500C 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 200/300/400/500 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 2 mm 
Max effekt:  350/500/900 W  
Vikt: 4,5/5,5/5,8/6,5 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 För påsförslutning eller tillverkning av påse från slangfilm 

 Lämplig vid all slags påsförpackning där storleken på påsen kan behöva anpassas 

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs 

 Steglöst ställbar svetstid med elektronisk timer och indikation via lysdiod 

 Manuell knivavskärning i överbacken 

 Arbetsbord samt rullstativ finns som tillbehör 
 

 



TABLE SEALER 200/300/400 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 200/300/400 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 2 mm 
Max effekt: 200/300/400 W 
Vikt: 5/6/7 kg 
CE-godkänd: Ja 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Förslutning av polyeten och polypropen plast

 Kan förses med rund svetstråd för avsvetsande funktion

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs

 Steglöst ställbar svetstid med elektronisk timer och indikation via lysdiod

 Arbetsbord finns som tillbehör



 

 

TABLE SEALER 210/310/410 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 200/300/400 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 2 mm 
Max effekt:  200/300/400 W 
Vikt: 5/6/7 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Förslutning av polyeten och polypropen plast samt tillverkning av påse från slangfilm 

 Kan förses med rund svetstråd för avsvetsande funktion 

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs 

 Steglöst ställbar svetstid med elektronisk timer och indikation via lysdiod 

 Arbetsbord samt rullstativ finns som tillbehör 
 

 



 

 

QUICK-BLOW 400 

TEKNISKA DATA 

Maxbredd påse: 400 mm 
Max effekt:  50 W 
Vikt: 13 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Blåsbord för bygelpåsar 

 Blåser upp en ny påse så fort den föregående tas bort 

 Lämplig för t.ex. bröd, tidningar, skjortor, strumpor, tillbehör etc. 

 Kan förslagsvis ställas i anslutning till tapeapparat, clips eller påsförslutning 

 Kompakt utförande för bänkplacering med gummifötter 

 Stativ finns som tillbehör 
 

 



 

 

QUICK-SEAL 210C 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 200 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 10 mm 
Max effekt:  1000 W 
Vikt: 6,4 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 För påsförslutning eller tillverkning av påse från slangfilm 

 Avsedd till sjukhusbruk för sterilpåse av papper/plast 

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs 

 Steglöst ställbar svetstid med elektronisk timer och indikation via lysdiod 

 Manuell knivavskärning i överbacken 

 Arbetsbord samt rullstativ finns som tillbehör 
 

 



 

 

QUICK-SEAL 300CM 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 300 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 2 mm 
Max effekt:  850 W 
Vikt: 6,4 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 För påsförslutning eller tillverkning av påse från slangfilm 

 Svetsbacken hålls kvar med elektromagnet under ställbar svets- och kyltid 

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs 

 Ergonomiskt avlastande arbetssätt 

 Manuell knivavskärning i överbacken 

 Arbetsbord samt rullstativ finns som tillbehör 
 

 



 

 

QUICK-SEAL 450/455/600/605 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 450/600 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 2/5 mm 
Max effekt:  700/1200/900/1500 W 
Vikt: 22/23/24/25 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Halvautomatisk förslutning av påsar i PP, PE, papper/plast, laminat, Alu/PE mm 

 Svetsbacken hålls kvar med hjälp av magnet under ställbar svets- och kyltid 

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs 

 Intervall-automatik som kan ställas steglöst 

 Fotpedal samt arbetsbord ingår 
 

 



 

 

QUICK-SEAL 455/605 AS 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 450/600 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 5 mm 
Max effekt:  1200/1500 W 
Vikt: 23/28 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Temperaturbegränsning 80-250°C  

 Halvautomatisk förslutning av påsar i PP, PE, papper/plast, laminat, Alu/PE mm 

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs 

 Intervall-automatik som kan ställas steglöst 

 Svetsbacken hålls kvar med hjälp av magnet under ställbar svets- och kyltid 

 Fotpedal samt arbetsbord ingår 
 

 



 

 

QUICK-SEAL 455 AS 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 450 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 5 mm 
Max effekt:  1200 W 
Vikt: 23 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Temperaturreglering 80-250°C 

 Halvautomatisk förslutning av påsar i PP, PE, papper/plast, laminat, Alu/PE mm 

 Svetsbacken hålls kvar med hjälp av magnet under ställbar svets- och kyltid 

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs 

 Intervall-automatik som kan ställas steglöst 

 Fotpedal samt arbetsbord ingår 
 

 



QUICK-SEAL 3010 FDA 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 300 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,4 mm 
Svetsbredd: 10 mm 
Max effekt: 2,1 kW 
Vikt: 24 kg 
CE-godkänd: Ja 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Halvautomatisk förslutning av kraftig plast och laminat

 Svetsbacken hålls kvar med hjälp av magnet under ställbar svets- och kyltid

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs

 Intervall-automatik som kan ställas steglöst

 Kompakt utförande för bänkplacering med gummifötter

 Fotpedal med skyddsplåt och 1,5 m kabel

 Arbetsbord ingår



 

 

QUICK-SEAL 455 FDA 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 450 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,5 mm 
Svetsbredd: 5 mm 
Max effekt:  2 kW 
Vikt: 23 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Halvautomatisk förslutning av kraftig plast och laminat 

 Svetsbacken hålls kvar med hjälp av magnet under ställbar svets- och kyltid 

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs 

 Intervall-automatik som kan ställas steglöst 

 Kompakt utförande för bänkplacering med gummifötter 

 Fotpedal med skyddsplåt och 1,5 m kabel 

 Arbetsbord ingår 

 



 

 

QUICK-SEAL 6010 FDA 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 600 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,5 mm 
Svetsbredd: 10 mm 
Max effekt:  2,9 kW 
Vikt: 28 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Halvautomatisk förslutning av kraftig plast och laminat 

 Svetsbacken hålls kvar med hjälp av magnet under ställbar svets- och kyltid 

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs 

 Intervall-automatik som kan ställas steglöst 

 Kompakt utförande för bänkplacering med gummifötter 

 Fotpedal med skyddsplåt och 1,5 m kabel 

 Arbetsbord ingår 

 



 

 

QUICK-SEAL 450IP/600IP/800IP 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 450/600 mm 
Max rullbredd: 500/650/850 mm 
Max effekt:  350/450/500 W 
Vikt: 7,5/9/11 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Lämplig för CD/DVD, böcker, spel etc. 

 Använder CRYOVAC krympfilm i tjocklek 15-25 my 

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs 

 Finns med eller utan krymppistol 

 Steglöst inställbar svetstid med elektronisk timer och indikation via lysdiod 

 Kompakt och prisvärd krympfilmsutrustning 

 Rullstativ samt filmdelare för lättare hantering 
 

 



 

 

QUICK-SEAL 3010 FH 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 300 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 10 mm  
Max effekt:  2000 W 
Vikt: 14 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Förslutning av kraftig plast och laminat 

 Kompakt utförande för bänkplacering med gummifötter 

 Omedelbart färdig för svets utan förvärmningstid 

 Steglöst ställbar svetstid med elektronisk timer och indikation via lysdiod 

 On/off- brytare för dubbelvärme 

 En excenter hävarm ger högt tryck med god genomsmältningsförmåga 

 Arbetsbord finns som tillval 
 

 



 

QUICK-SEAL 300 CFA 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 300 mm 
Svetsbredd: 15 mm 
Max effekt:  450 W 
Vikt: 17 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Förslutning av aluminiumpåsar, medicinpåsar  

 Svetsbacken hålls kvar med elektromagnet under ställbar svetstid 

 Konstantvärme ställs enligt exakt temperatur 

 Ergonomiskt avlastande arbetssätt 

 Används manuellt med fotpedal eller via auto-läge med ställbar väntetid 

 Arbetsbord och fotpedal medföljer 

 Printer finns som tillval 
 

 



 

664 HS 

TEKNISKA DATA 

Max antal siffror/bokstäver: 14x3 
Tryckstorlek: 11x28mm 
Max effekt:  150 W 
Vikt: 8 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Litet och smidigt stämpelverktyg för pe-påsar, aluminium-påsar, papperskassar mm. 

 Kan trycka i 3 rader, 14 siffror/bokstäver per rad 

 Inbyggd sensor som kan känna av produkten i auto-läge 

 Fotpedal för att manuellt styra stämpeln 
 

 



 

 

QUICK-SEAL 805 FDG 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 800 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,3 mm 
Svetsbredd: 5 mm 
Max effekt:  2,6 kW 
Vikt: 34 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Fotpedalsmanövrerad förslutning av kraftig plast och laminat 

 Pneumatiskt styrd svetsback hålls nere under ställbar svets- och kyltid 

 Omedelbart färdig för svets, ingen förvärmningstid krävs 

 Intervall-automatik som kan ställas steglöst 

 Placeras på stativ anpassat efter sittande eller stående arbete 

 Fotpedal med skyddsplåt och 1,5 m kabel ingår 

 



 

 

SUPER MAGNET SEALER 350/500/700/1000 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 330/480/680/1020 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 4 mm (alt. 8mm*) *tillval på SMS 500/700/1000 
Max effekt:  560/660/890/1220 W 
Vikt: 11/12/17/25 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Förslutning av påsar samt tillverkning av påse från slangfilm 

 Försluter efter ställbar svets- och kyltid varefter backen släpps upp av gasfjädertryck 

 Elektromagnet håller backen nere under svets- och kyltid 

 Kniv i överbacken på släde som förs manuellt vid avskärning 

 Arbetsbord, rull-, golvstativ samt fotpedal finns som tillbehör 

 Finns även att få i modell EM med elektrisk fotpedal och motor som styr överarmen 
  

 



 

 

SUPER MAGNET SEALER D 500/700/1000 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 480/680/1020 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 4 mm  
Max effekt:  1220/1550/2340 W 
Vikt: 18/24/32 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Förslutning av påsar samt tillverkning av påse från slangfilm 

 Dubbla svetsbackar ger en kraftfull och tät svets 

 Försluter efter ställbar svets- och kyltid varefter backen släpps upp av gasfjädertryck 

 Elektromagnet håller backen nere under svets- och kyltid 

 Kniv i överbacken på släde som förs manuellt vid avskärning 

 Arbetsbord, rull-, golvstativ samt fotpedal finns som tillbehör 

 Finns även att få i modell EM med elektrisk fotpedal och motor som styr överarmen 
 

 



 

 

SUPER MAGNET SEALER TW 500/700/1000 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 480/680/1020 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,2 mm 
Svetsbredd: 4 mm  
Max effekt:  1220/1550/2340 W 
Vikt: 18/24/32 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Förslutning av påsar samt tillverkning av påse från slangfilm 

 Två parallella svetsar med 20 mm mellanrum vid förpackning av exempelvis pulver 

 Försluter efter ställbar svets- och kyltid varefter backen släpps upp av gasfjädertryck 

 Elektromagnet håller backen nere under svets- och kyltid 

 Kniv i överbacken på släde som förs manuellt vid avskärning 

 Arbetsbord, rull-, golvstativ samt fotpedal finns som tillbehör 

 Finns även att få i modell EM med elektrisk fotpedal och motor som styr överarmen 
 

 



 

 

CS 350 R 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: ändlös 
Svetsar max tjocklek: 2x0,3 mm 
Svetsbredd: 6 mm 
Max effekt:  300 W 
Vikt: 6 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Bandsvets med en hastighet på 5,5 m/min 

 Ändlös svetslängd 

 Påsen som sätts in matas automatiskt igenom 

 Lämplig för PE, PP, laminat, aluminiumpåsar, cellofan mm 

 Kan monteras på bordsstativ, vilket ger ytterligare möjlighet att svetsa snabbt och precist 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TURBO 30 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd:  300 mm 
Max effekt:  0,21 kW 
Strömtillförsel: 220V 1F 
Vikt: 4,2 kg  
Maskindimension: 348 x 190 x 95 mm 
CE-godkänd: Ja  

 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Smidig och lättplacerad vakuumförslutare 

 Tillverkad av aluminium 

 Lätt att använda 

 Välj mellan manuell och automatisk förslutningscykel 

 Kräver ingen kompressor 

 Vakuumsuget startar per automatik när backen stängs 

 Redo att användas så fort strömmen är inkopplad 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VORTEX 40 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd:  400 mm 
Max effekt:  0,3 kW 
Strömtillförsel: 220V 1F 
Vikt: 4,7 kg  
Maskindimension: 458 x 190 x 95 mm 
CE-godkänd: Ja  

 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Smidig och lättplacerad vakuumförslutare 

 Tillverkad av aluminium 

 Lätt att använda 

 Välj mellan manuell och automatisk förslutningscykel 

 Kräver ingen kompressor 

 Vakuumsuget startar per automatik när backen stängs 

 Redo att användas så fort strömmen är inkopplad 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CYCLON 50 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd:  500 mm 
Max effekt:  0,37 kW 
Strömtillförsel: 220V 1F 
Vikt: 5,9 kg  
Maskindimension: 543 x 190 x 95 mm 
CE-godkänd: Ja  

 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Smidig och lättplacerad vakuumförslutare 

 Tillverkad av aluminium 

 Lätt att använda 

 Välj mellan manuell och automatisk förslutningscykel 

 Kräver ingen kompressor 

 Vakuumsuget startar per automatik när backen stängs 

 Redo att användas så fort strömmen är inkopplad 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CYCLON 50 inox 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd:  500 mm 
Max effekt:  0,65 kW 
Strömtillförsel: 220V 1F 
Vikt: 13,6 kg  
Maskindimension: 555 x 244 x 141 mm 
CE-godkänd: Ja  

 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Smidig och lättplacerad vakuumförslutare 

 Tillverkad av rosfritt stål 

 Lätt att använda 

 Välj mellan manuell och automatisk förslutningscykel 

 Kräver ingen kompressor 

 Vakuumsuget startar per automatik när backen stängs 

 Redo att användas så fort strömmen är inkopplad 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HEATSEAL H65 

TEKNISKA DATA 

Laminerar:  A4 
Tjocklek laminat: 75-125 micron (dubbelsidigt, totalt 150-250 micron) 
Fast hastighet: 305 mm/min 
Uppvärmningstid: 8 min  
Maskindimension: 362 x 102 x 108 mm 
Vikt: 2,5 kg 
CE-godkänd: Ja  

 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Laminerar ID upp till A4-format 

 Idealisk för små volymer och hemmabruk 

 2 x värmevalsar, ingen skyddsficka krävs 

 Enkel att använda och tar ingen plats 

 Lämplig för att laminera fotografier; fotokvalitet 

 Backfunktion 

 Justerbar temperatur - foto & standard 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HEATSEAL H215 high speed 

TEKNISKA DATA 

Laminerar:  A4 
Tjocklek laminat: 75-125 micron (dubbelsidigt, totalt 150-250 micron) 
Fast hastighet: 500 mm/min 
Uppvärmningstid: 5 min  
Maskindimension: 445 x 94 x 130 mm 
Vikt: 2,2 kg 
CE-godkänd: Ja  

 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 HighSpeed Lamineringsmaskin för dokument upp till A4-format 

 Passar små volymer på kontoret eller i skolan 

 Värmevals teknologi, ingen skyddsficka krävs 

 Perfekt för laminering av fotografier; fotokvalitet 

 Backfunktion 

 Justerbar temperatur via en digital knapp 

 Automatisk avstängningsfunktion efter 1 timme 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HEATSEAL H425 

TEKNISKA DATA 

Laminerar:  A3 
Tjocklek laminat: 75-250 micron (dubbelsidigt, totalt 150-500 micron) 
Fast hastighet: 400 mm/min 
Uppvärmningstid: 5 min  
Maskindimension: 615 x 185 x 240 mm 
Vikt: 6,8 kg  
CE-godkänd: Ja     

 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Lamineringsmaskin för dokument upp till A3-format 

 För regelbunden användning på kontor och skolor 

 4 x värmevalsar, ingen skyddsficka krävs 

 Klarar kall laminering samt fotokvalitet 

 Backfunktion 

 Justerbar temperatur via en digital knapp 

 Automatisk avstängningsfunktion efter 1 timme 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ULTIMA 65 

TEKNISKA DATA 

Laminerar:  Upp till 650 mm bred laminatfilm 
Tjocklek laminat: Upp till 75 micron (dubbelsidigt, totalt 150 micron) 
Hastighet:  Justerbar 
Uppvärmningstid: 10 min  
Maskindimension: 830 x 530 x 320 mm 
Vikt: 68 kg  
CE-godkänd: Ja    

 
 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Rullaminering för större dokument såsom sjökort, ritningar, fotografier mm. 

 För regelbunden användning på kontor och skolor 

 Kraftiga värmevalsar ger ett gott resultat 

 Klämskydd för en säkrare användning  

 Backfunktion 

 Kan ställas i 3 lägen, anpassad för 25, 38 resp. 75 micron 

 Automatisk avstängningsfunktion efter 2 timmar utan användning 
 

 

 



 

 

POLYSTAR 15 D, 20 D, 30 D, 40 D, 60 D 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 150, 200, 300, 400, 600 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,3 mm 
Svetsbredd: 3 mm 
Max effekt:  600 W 
Vikt: 
Vikt impulsgivare: 

0,7, 0,75, 0,8, 0,95, 1 kg 
7,2 kg 

CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Används med impulsgivare 110 GE 

 Svetsning av plastfilm vid hopfogning av stora ytor 

 Svetsar kraftig plast, upp till 2 x 300 µ  

 Förslutning av påse i kartong eller ändförslutning av slangfilm på långa produkter där 
enkelt mobilt handhavande är ett krav 

 Enkelt tumgrepp för tillslag av svetsimpulsen och indikeringsdiod för svetstiden 
 

 



 

 

POLYSTAR SFZ 30, SFZ 40 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 300, 400 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,3 mm 
Svetsbredd: 3 mm 
Max effekt:  600 W 
Vikt: 0,8, 0,85 kg 
CE-godkänd: Ja 
  

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Svetsning av plastfilm vid hopfogning av stora ytor 

 Används med impulsgivare 110 GE 

 Förslutning av påse i kartong eller ändförslutning av slangfilm på långa produkter där 
enkelt mobilt handhavande är ett krav 

 Svetsar kraftig plast, upp till 2 x 300 µ  

 Enkelt tumgrepp för tillslag av svetsimpulsen och indikeringsdiod för svetstiden 

 Längre avstånd mellan ledpunkt och svetsback för att komma djupare in på plasten 
 

 



POLYSTAR 15 DS, 25 DS 

TEKNISKA DATA 

Svetslängd: 150, 250 mm 
Svetsar max tjocklek: 2x0,3 mm 
Svetsbredd: 3 mm 
Max effekt: 600 W 
Vikt: 0,8, 0,95 kg 
CE-godkänd: Ja 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE & FÖRDELAR 

 Används med impulsgivare 110 GE

 Svetsning av plastfilm vid djupgående svetsar

 Svetsar kraftig plast, upp till 2 x 300 µ

 Enkelt tumgrepp för tillslag av svetsimpulsen och indikeringsdiod för svetstiden

 Flexibel, smidig och mycket lättanvänd




