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BV AUTOGAS MINI  

Asztali vákuumos védőgázas tálca lezáró gép, kontúrvágással 

A gép technikai adatai: 

 Gép méretei: 470x710x680 mm 

 Súlya: 150 Kg 

 230 V - 1 - 50Hz  

 Fogyasztás: 2,5-3,5 kW 

 Vákuumszivattyú teljesítménye: 16 m3/h 

 A gép teljesítménye: 5-8 ciklus/perc 

 Saválló acél és anodizált alumínium borítás 

 Teflonnal bevont alumínium szerszámzat 

 10 eltárolható programbeállítás 

 Automatikus fólia behúzás 

 Automatikus hegesztés és kontúrvágás  

 Digitális vezérlőpanel 

 Max. fólia méretek: szélesség=380 mm, tekercs átmérő=200 mm 

 Max. tálcaméret: 370x260 mm 

 Max. tálca mélység: 105 mm 

 

 

A termék ára: nettó 4.298.150-Ft+áfa 

A gép ára nem tartalmazza a szerszám árát.  

A szerszám ára függ attól, hogy:   

-Mekkora  tálca szükséges hozzá 

-Egy vagy több fészkes a szerszám 

-A tálcán a csomagolóanyagot körbevágja-e a hegesztőszál, vagy nem?   
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Típusa: BV AUTO 2 CUT GAS 

 

 

A gép ára: 2.397.850-Ft + Áfa 

(Standard fix szerszám: a gép ára tartalmazza, 

Egyedi  méretű fix szerszám: 227.850-Ft + Áfa 

      

Asztali vákuumos védőgázas tálcalezárógép, kontúrvágással 

A gép technikai adatai: 

 

 Gép méretei: 295x450x555 mm 

 Súlya: 25 Kg 

 110 V - 60Hz / 230 V – 50 Hz 

 Fogyasztás: 0,75 kW 

 Max. fólia méretek: szélesség=210 mm, tekercs átmérő=200 mm 

 Max. tálcaméret: 235x180 mm 

 Max. tálca mélység: 135 mm 

     

 

 

BP30 – egyedi tálcához gyártott szerszámmal 

 Hegesztő felület: 210 x 160 mm 

 Szerszám méret: igény szerint 

 Tálcák max. mélysége: 100mm 

 A gép mérete (hxszxm): 540 x 225 x 280 mm 

 súlya: 8 kg 

 elektr.: 220V - 450W 

Gép ára szerszám nélkül:  295.000 Ft + Áfa 

 1 fészkes szerszám:    30.000 Ft + Áfa 

 2 fészkes szerszám:   40.000 Ft + Áfa 

 Váltható szerszám:   55.000 Ft + Áfa  
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BV MULTIFORM A1 

A gép ára: nettó 1.078.800 -Ft+Áfa  

A szerszám árát tartalmazza a gép ára. 

    

Automata tálcalezárógép, kontúrvágás nélkül. A gép csak keresztvágó késsel 

rendelkezik, vagyis a fólia szélessége határozza meg azt, hogy a tálca szélén a fólia 

mennyire fog túllógni. 

 Gép méretei: 250x385x505 mm 

 Súlya:20 Kg 

 Feszültség: 230 V 

 Fogyasztás: 55 W 

 Teljesítmény: 5-8 ciklus/perc 

 Saválló acél és anodizált alumínium borítás 

 Teflonnal bevont alumínium szerszámzat 

 5 eltárolható programbeállítás 

 Fólia behúzás: automatikus 

 Hegesztés: automatikus  

 Vezérlőpanel: digitális 

 Hegesztőfelület hőmérséklete állítható: 0-200 °C 

 Max. fólia méretek: szélesség: 150mm- átmérő: 160mm 

 Max. tálcaméret: 205x150 mm 

 Max. tálca mélység: 100 mm 

 

 

Típusa: BV MULTIFORM A2 

A gép ára: nettó 1.369.890+Áfa     

 Automata tálcalezárógép, kontúrvágás nélkül. A gép csak keresztvágó késsel 

rendelkezik, vagyis a fólia szélessége határozza meg azt, hogy a tálca szélén a fólia 

mennyire fog túllógni. 

 Gép méretei: 295x450x550 mm 

 Súlya: 25 Kg 

 Feszültség: 230 V 

 Fogyasztás: 75 W 

 Teljesítmény: 5-8 ciklus/perc 

 Saválló acél és anodizált alumínium borítás 

 Teflonnal bevont alumínium szerszámzat 

 9 eltárolható programbeállítás 

 Fólia behúzás: automatikus 

 Hegesztés: automatikus  

 Vezérlőpanel: digitális 

 Hegesztőfelület hőmérséklete állítható: 0-200 °C 

 Max. fólia méretek: szélesség=220 mm tekercs átmérő=200 mm 
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 Max. tálcaméret: 260x195 mm 

 Max. tálca mélység: 155 mm 

 

 

Típusa: BV MULTIFORM A3 

A gép ára: nettó 1.449.560-Ft+Áfa    

Automata tálcalezárógép, kontúrvágás nélkül. A gép csak keresztvágó késsel 

rendelkezik, vagyis a fólia szélessége határozza meg azt, hogy a tálca szélén 

a fólia mennyire fog túllógni. 

 Gép méretei: 460x490x540 mm 

 Súlya: 38 Kg 

 Feszültség: 230 V 

 Fogyasztás: 1400 W 

 Teljesítmény: 5-8 ciklus/perc 

 Saválló acél és anodizált alumínium borítás 

 Teflonnal bevont alumínium szerszámzat 

 9 eltárolható programbeállítás 

 Fólia behúzás: automatikus 

 Hegesztés: automatikus  

 Vezérlőpanel: digitális 

 Hegesztőfelület hőmérséklete állítható: 0-200 °C 

 Max. fólia méretek: szélesség=380 mm tekercs átmérő=200 mm 

 Max. tálcaméret: 370x230 mm 

 Max. tálca mélység: 100 mm 

  

 

Típusa: BV MULTIFORM AUTOCUT 

A gép ára: nettó 1.814.740-Ft+Áfa      

Félautomata tálcalezáró gép kontúrvágással. A gép, hegesztés után egy 

speciálisan az egyedi tálcához készített vágószerszámmal körbevágja a tálcát, 

így a végeredmény rendkívül esztétikus, további csomagolást festett fólia 

esetén nem igényel. 

 Gép méretei: 570x560x510 mm 

 Súlya: 65 Kg 

 Feszültség: 230 V 

 Fogyasztás: 0,5-1,6 kW 

 Teljesítmény: 5-6 ciklus/perc 

 Saválló acél és anodizált alumínium borítás 

 Teflonnal bevont alumínium szerszámzat 

 5 eltárolható programbeállítás 

 Fólia behúzás: automatikus 
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 Hegesztés: automatikus  

 Vezérlőpanel: digitális 

 Hegesztőfelület hőmérséklete állítható: 0-200 °C 

 Max. fólia méretek: szélesség=430 mm tekercs átmérő=250 mm 

 Max. tálcaméret: 420x280 mm 

 Max. tálca mélység: 135 mm 

  

Csomagoló anyag tálcazáró berendezésekhez; 

 

Árlista fedő fóliák (Ft/m2 + Áfa) 

 
PP tálcákra fedőfólia: Natúr Ft/m2 

37 mikronos transzparens lehúzható fedőfólia 159,44 

42 mikronos transzparens FIX (késsel vágható le a tálcáról) 129,86 

57 mikronos Univerzális (bármilyen tálcáról lehúzható) 199,99 

  

 

 

 

TÁLCÁK 

 

Űrtartalom (ml) Méret (mm) Szín Transzparens 
ár/db 

Db/Csomag Színes Színes 
ár/db 

200 187x137x16 transzparens 14,2 800 fekete 14,9 

350 187x137x25 transzparens 15 600 fekete 16,7 

500 187x137x36 transzparens 17,8 600 fekete 18,6 

750 187x137x50 transzparens 21,3 780 fekete 21,3 

1000 187x137x65 transzparens 23,7 720 fekete 24,8 

1350 187x137x83 transzparens    27,5 500 fekete    34,2 

 227x178x40 transzparens 26,3 360 fekete 27,5 

1400 227x178x50 transzparens 29,2 360 fekete    29,9 

1700 227x178x60 transzparens 36,2 330 fekete 36,8 

 325x265x40 transzparens 83,5 90 fekete 89,4 

2500 325x265x50 transzparens 89,9 90 fekete 98,6 

3000 325x265x65 transzparens 97 90 fekete 99,7 
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Szállítási határidő megrendelés és az előleg beérkezésétől számított kivitelezés várhatóan 4-6 hét, kivéve a készleten lévő 

termékekre.  A gépek újak fogyasztói áruk  tartalmazza a piacon szokásos garanciális feltételeket, valamint a garancia időn belüli 

illetve azon túli alkatrészellátást biztosítjuk!   

Az árak nem tartalmazzák a szervízelés és a karbantartás díját a garanciaidőn belül sem, csak a megfelelő használat mellett 

meghibásodott alkatrész árát és beszerzését.   Az áraink nem tartalmazzák a kiszállítás díjat.   

 

Fizetési feltételek;  

1. 50 % előleg a technológia megrendelésekor előlegszámla alapján átutalással, 50%  A termékek átvételekor  

2. Előreutalással a teljes összeg megrendeléskor  

Készítette, Csidei Tamás ügyvezető      

GASZTRONAUTA kft       

+36 30 5574470 

www.gasztronautakft.hu      

 info@gasztronautakft.hu 
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