
Capper PV
Вакуумна закупорювальна машина

Чому варто вакуумувати   Сapper PV?

Ручний вакуумний закупорювач Сapper PV надійно
герметизує скляну тару з типом кришки Твіст-Офф. 
Завдяки оригінальній конструкції та вибору 
високотехнологічних матріалів, обладнання дозволяє 
якісно закривати тару різних розмірів. Широкий 
модельний ряд вакуумних машин дозволяє підібрати 
оптимальне рішення для будь-кого виробництва. 
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Технічні характеристики  

Робочий тиск 5- 6 бар

Maкс. швидкість всмоктування 
відносно атмосферного тиску

51,6 л/хв

Швидкість вакуумування 2 - 3 сек

Джерело вакууму 

џ пневматична система

џ пневмоелектрична система

ежектор

вакуумний насос

 Механізм приводу вакуумної 
системы

џ пневматична система

џ пневмоелектрична система

пневматичний клапан

пневматичний  та 
електричний клапан

Живлення 

џ пневмоелектрична система 220 Вт/50Гц

Гарантія 12 міс

Вага машини 20 кг

Габаритні розміри (ВхШхД) 700х320х400 мм

Переваги технології:

• збільшення терміну

придатності продукту

х2- х3 рази

• збереження первинних

смакових та ароматичних

властивостей продукту

• захист від протікання

продукту

• контроль першого

відкривання



Вакуумна закупорювальна машина Capper PV-vp 
(з вакуумним насосом) 
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Модельний ряд   

Сapper PV-s  Capper PV-s-vp Capper PV-b Capper PV-b-vp

Мах діаметр банки до 95 мм до 95 мм > 95 мм > 95 мм

Джерело вакууму компресор вакуумний насос компресор вакуумний насос

Глибина вакууму -0,5 ....-0,7атм -0,5 ....-0,7атм -0,5 ....-0,7атм -0,5 ....-0,7атм

Споживанна 
потужність

- 0,185кВт/год - 0,185кВт/год

Витрати повітря до 50 л/хв - до 50 л/хв -

Вага 20 кг 30 кг 21 кг 31кг

Габаритні розміри 700х320х400 700х320х400
  +

300х150х320

700х320х400 700х320х400

- Джерело вакууму - вакуумний насос
- Автономне обладнання, може бути 
інтегровано в будь-який технологічний 
процес 
- Не сворює високого рівня шуму
- Живлення 220Вт/50Гц



Вакуумна закупорювальна машина Capper PV 

- Джерело вакуума  - стисле повітря
- Для роботи необхідне додаткове 
обладнання - компресор
- Живлення 0,5 - 0,8 МПа (стисле повітря)

*-компресор не входить у комплект поставки

Принцип роботи та керування

Оператор встановлює тару всередину капсули, в якій 
створюється вакуум. При опусканні верхньої кришки, 
пневматична система приводить в робочий стан 
ежектора або вакуумний насос.
Після досягнення необхідного вакууму -0,6...-0,8 атм, 
оператор повертає ручку для закупорювання кришки. 
Завершальним етапом циклу є розгерметизація 
камери та вилучення продукту з неї. Вакуумування 
відбувається протягом 2 - 3 сек.  

Наші вдячні клієнти  

BOTTLE 
  CAKE
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