
De Polar serie van Henkelman biedt een complete 

range van enkel- en dubbelkamer vacuümmachines 

voor MAP- en vacuümverpakkingstoepassingen. Alle 

Polar modellen zijn volledig vervaardigd uit rvs, hebben 

een vlak werkblad en uitgebreide programma- en 

optiemogelijkheden. Met verwijderbare siliconenhouders 

en het sealmechanisme verwerkt in het deksel. Gebruiks- 

en onderhoudsvriendelijk en volledig HACCP-compatibel. 

De modellen uit de Polar serie zijn bij uitstek geschikt voor 

het industrieel verpakken van zowel food als non-food. 
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POLAR 2-95
MET AUTOMATISCH DEKSEL

SPECIFICATIES
ALGEMENE BESCHRIJVING

Polar 2-95 is een dubbelkamer vacuümverpakkingsmachine met optioneel een automatisch 
deksel. Interessant nieuw kenmerk is het voetpedaal om het deksel ook semi-automatisch te 
kunnen bedienen. Perfect voor het industrieel verpakken van zowel food als non-food producten. 
Het automatische deksel, dat beschikbaar is op nieuw te vervaardigen Polar 2-85 en 2-95 
machines, biedt veel ergonomische voordelen en een gegarandeerde productie-output. 

VERPAKKINGSFUNCTIES

Vacuüm Optimaal eindvacuüm 99,99% (0,1 Mbar)
Begassing* Injecteren van voedingsgas voor productbescherming en nog langere 

houdbaarheid
Soft Air   Gecontroleerde beluchting ter bescherming van product en verpakking
Automatisch deksel*   Inclusief voetpedaal voor semi-automatische bediening 

SEALSYSTEMEN

Dubbel seal 2 x 3,5 mm bolle sealdraad voor optimale verdringing van vet, vocht en vuil
Cut-off seal* 3,5 mm bolle sealdraad + 1,1 mm ronde snijdraad
1-2 Cut-off seal* 3,5 mm bolle sealnaad + 1,1 mm ronde snijdraad (met onafhankelijke 

tijdsinstelling)
Brede seal* 8,0 mm vlakke sealdraad 
Bi-actief seal* Sealbalken boven en beneden met 5,0 mm vlakke sealdraad (voor dikke en 

aluminium vacuümzakken)

OPERATIONELE BESTURINGSFUNCTIES

Digitale besturing Tijdsbesturing, Automatische programmering, 10 default programma’s
Sensorbesturing* Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm- en begassingsfuncties, 

Automatische programmering, 10 default programma’s, Vacuüm plus tijd
Liquid control* Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm en automatische herkenning 

van het kookpunt van vloeistoffen
Advanced Control System* Instellen procentuele of mbar drukwaarden van vacuüm- en 

begassingsfuncties, 20 default alfanumerieke programma’s, Vacuüm plus 
tijd, Stappen vacuüm, Beveiligde toegang, HACCP track & trace functie, LCD 
full colour beelscherm, PC interface, Geschikt voor labelprinter, Marineren 
functie 

ONDERSTEUNENDE BESTURINGSFUNCTIES

Digitaal onderhoudsprogramma voor pomp, Sensor voor onderbreking van de cyclus in geval van 
beklemming, Automatische herinnering voor olievervanging, Service-indicatorprogramma, Sleeper functie

ACCESSOIRES

Servicekit voor standaard onderhoud*
Inlegplaten om de hoogte van de vacuümkamer te kunnen aanpassen
Vulplaten voor deksel voor het verkorten van de vacuümcyclus en het terugbrengen van de benodigde hoeveelheid gas*
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Pompcapaciteit 300 m3/h
Machinecyclus 15-40 sec
Dimensies 1215 x 2420 x 1130 mm
Gewicht 767 kg
Voltage 400V-3-50 Hz (andere voltages leverbaar)
Vermogen 7,0 - 9,0 kW

*Optie

Afmetingen van de sealconfiguraties verwijzen naar de beschikbare ruimte tussen de sealbalken

Onder voorbehoud van tekstuele en drukfouten

Optie
2 x 850 mm seal

Voetpedaal voor semi-automatische bediening

STOP-knop voor acute onderbreking van de cyclus

Optie 
3 x 1100 mm seal


