
Μ
η

χ
α

ν
ή

μ
α

τα
 Σ

υ
σ

κ
ευ

α
σ

ία
ς

 Σ
ε 

Κ
εν

ό
 Α

έρ
ο

ς
 (

V
a

c
u

u
m

)

www.chronografiki.gr



Το απόλυτο μηχάνημα συσκευασίας σε κενό αέρος (vacuum) για ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Σας παρουσιάζουμε τον παγκοσμίου φήμης ηγέτη στην τεχνολογία vacuum, τον Ισπανικό
Οίκο Sammic. Μια σειρά μηχανημάτων συσκευασίας σε κενό αέρος, βιομηχανικής
χρήσης, με στόχο τον επαγγελματικό εξοπλισμό υψηλής αξιοπιστίας και σωστής τιμής
(value for money).

Η σειρά «Sensor» αποτελείται από στιβαρής κατασκευής μοντέλα τα οποία είναι εύκολα
στην χρήση, εξοπλισμένα με υψηλής ακρίβειας αισθητήρα που ελέγχει απόλυτα τον κύκλο
κενού και αντλία Busch.

Η σειρά δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες μεγάλου εύρους χρηστών και
προσφέρει άριστη απόδοση λόγω της χρήσης αισθητήρων.

Ελάτε να σας μυήσουμε στην τεχνολογία vacuum.

Με εκτίμηση
Η ομάδα της ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ
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Μηχανήματα συσκευασίας σε κενό αέρος (vacuum) Επί Πάγκου SE
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SE 200 SE 300 SE 400 SE 500

Μοντέλο SE 200 SE 300 SE 400 SE 500

Αντλία Κενού (BUSCH) m3/h 4/6 6/10/16 10/16/20 20

Τύπος Μπάρας 
Συγκόλλησης

Διπλή Διπλή
Διπλή ή 

Μονή Με Ξάκρισμα
Διπλή ή 

Μονή Με Ξάκρισμα

Μήκος Μπάρας 
Συγκόλλησης (mm)

280 320 420 420+420

Ηλεκτρική Ισχύς (W) 100/370 370/370/370 370/370/750 750

Παροχή Ηλεκτρικού 
Ρεύματος

230V/50-60Hz/1~ 230V/50-60Hz/1~ 230V/50-60Hz/1~ 230V/50-60Hz/1~

Διαστάσεις Θαλάμου (mm)

Πλάτος 288 330 430 560

Βάθος 334 360 415 430

Ύψος 111 155 145/180/180 183

Εξωτερικές Διαστάσεις Μηχανής (mm)

Πλάτος 337 384 484 625

Βάθος 431 465 529 537

Ύψος 307 403 413/448/448 513

Βάρος Μηχανής (Kg) 23/26 34/34/35 64/65/70 80
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Μηχανήματα συσκευασίας σε κενό αέρος (vacuum) Επιδαπέδια SE
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SE 600 SE 800

Μοντέλο SE 600 SE 800

Αντλία Κενού (BUSCH) m3/h 40/63 63/100

Τύπος Μπάρας Συγκόλλησης Διπλή ή Μονή Με Ξάκρισμα Διπλή ή Μονή Με Ξάκρισμα

Μήκος Μπάρας Συγκόλλησης (mm)

413+656* 530+848*

465+465** 581+581**

848+848***

* ** * **             ***

Ηλεκτρική Ισχύς (W) 1.100/1.500 1.500/2.200

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος 230-400V/50-60Hz/3N~ 230-400V/50-60Hz/3N~

Διαστάσεις Θαλάμου (mm)

Πλάτος 672 864

Βάθος 481 603

Ύψος 200 215

Εξωτερικές Διαστάσεις Μηχανής (mm)

Πλάτος 740 960

Βάθος 566 757

Ύψος 997 998

Βάρος Μηχανής (Kg) 145/159 232/250
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Μηχανήματα συσκευασίας σε κενό αέρος και τροποποιημένης 

ατμόσφαιρας(vacuum & Μ.Α.P.) Επί Πάγκου SU
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SU 300 SU 500SU 400

Μοντέλο SU 300 SU 400 SU 500

Αντλία Κενού (BUSCH) m3/h 10/16 16/20 20

Τύπος Μπάρας Συγκόλλησης Διπλή
Διπλή ή 

Μονή Με Ξάκρισμα
Διπλή ή 

Μονή Με Ξάκρισμα

Μήκος Μπάρας Συγκόλλησης (mm)

320 420 420+420

Ηλεκτρική Ισχύς (W) 370/370 370/750 750

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος 230V/50-60Hz/1~ 230V/50-60Hz/1~ 230V/50-60Hz/1~

Διαστάσεις Θαλάμου (mm)

Πλάτος 330 430 560

Βάθος 360 415 430

Ύψος 155 180 183

Εξωτερικές Διαστάσεις Μηχανής (mm)

Πλάτος 384 484 625

Βάθος 465 529 537

Ύψος 403 448 513

Βάρος Μηχανής (Kg) 34/34/35 64/65/70 80
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Μηχανήματα συσκευασίας σε κενό αέρος και τροποποιημένης 

ατμόσφαιρας (vacuum & Μ.Α.P.) Επιδαπέδια SU

SU 600 SU 800

740

9
9

7

566 960

9
9

8

757

Μοντέλο SU 600 SU 800

Αντλία Κενού (BUSCH) m3/h 40/63 63/100

Τύπος Μπάρας Συγκόλλησης Διπλή ή Μονή Με Ξάκρισμα Διπλή ή Μονή Με Ξάκρισμα

Μήκος Μπάρας Συγκόλλησης (mm)

413+656* 530+848*

465+465** 581+581**

848+848***

* ** * **             ***

Ηλεκτρική Ισχύς (W) 1.100/1.500 1.500/2.200

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος 230-400V/50-60Hz/3N~ 230-400V/50-60Hz/3N~

Διαστάσεις Θαλάμου (mm)

Πλάτος 672 864

Βάθος 481 603

Ύψος 200 215

Εξωτερικές Διαστάσεις Μηχανής (mm)

Πλάτος 740 960

Βάθος 566 757

Ύψος 997 998

Βάρος Μηχανής (Kg) 145/159 232/250



Μηχανήματα συσκευασίας σε κενό αέρος και τροποποιημένης 

ατμόσφαιρας (vacuum & Μ.Α.P.)Διπλού Θαλάμου
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SU 6100/SU 6160

1640

874

1
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Μοντέλο SU 6100 SU 6160

Αντλία Κενού (BUSCH) m3/h 100 155

Τύπος Μπάρας Συγκόλλησης Διπλή ή Μονή Με Ξάκρισμα Διπλή ή Μονή Με Ξάκρισμα

Μήκος Μπάρας Συγκόλλησης (mm) 2 X (660+660) 2 X (660+660) 

Ηλεκτρική Ισχύς (W) 2.200 4.000

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος 230-400V/50-60Hz/3N~ 230-400V/50-60Hz/3N~

Διαστάσεις Θαλάμου (mm)

Πλάτος 662 662

Βάθος 874 874

Ύψος 205 205

Εξωτερικές Διαστάσεις Μηχανής (mm)

Πλάτος 1640 1640

Βάθος 874 874

Ύψος 1370 1370

Βάρος Μηχανής (Kg) 360 360
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Οι πολλαπλές χρήσεις της συσκευασίας σε κενό αέρος vacuum

Τα οικονομικά οφέλη της συσκευασίας σε κενό αέρος vacuum

 Μέγιστη απόδοση εργατοωρών

Η συσκευασία σε κενό αέρος επιτρέπει τον προγραμματισμό εργασιών, διευκολύνει την

οργάνωση της ημέρας, την μείωση του χρόνου εργασίας, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη

απόδοση του εργαζόμενου. Αυτό φυσικά έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της εργασίας,

μειώνοντας τις σπατάλες και βελτιώνοντας το τελικό αποτέλεσμα του έργου.

 Ακριβής έλεγχος κόστους

Η συσκευασία σε κενό αέρος, επιτρέπει την ακριβή δοσολογία των μερίδων, το οποίο μεταφράζεται

σε ακριβή έλεγχο του κόστους.

 Υγιεινή και σωστή αποθήκευση

Καθώς το τρόφιμο που είναι συσκευασμένο σε κενό αέρος, είναι απομονωμένο από εξωτερικά

μολυσματικά στοιχεία, αποθηκεύεται με τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής. Επίσης, η ακριβής

δοσολογία των μερίδων επιτρέπει τη σωστή αποθήκευση, τον ακριβή έλεγχο κόστους και τα

λιγότερα απορρίμματα.

 Βελτιστοποίηση στη διαδικασία αγοράς του προϊόντος

Η συσκευασία σε κενό αέρος, επιμηκύνει τη διάρκεια αποθήκευσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα

πώλησης του προϊόντος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπροσθέτως, δίνει τη δυνατότητα

μεγαλύτερων παραγγελιών, λόγω της διατήρησης του προϊόντος για περισσότερο καιρό,

μειώνοντας έτσι το χρόνο και το κόστος των μεταφορικών και ενισχύοντας τη διαπραγματευτική

θέση με τους προμηθευτές.

 Συσκευασία ωμών τροφίμων

Η συσκευασία σε κενό αέρος καθυστερεί την ανάπτυξη βακτηριδίων στα ωμά/φρέσκα 

προϊόντα, διατηρώντας και επεκτείνοντας μερικές φορές την ποιότητά τους για περισσότερο 

χρόνο.

 Συσκευασία μαγειρεμένων τροφίμων με παραδοσιακό τρόπο

Η συσκευασία των μαγειρεμένων προϊόντων επιτρέπει την σωστή αποθήκευση και ταχύτητα 

στην διανομή (σερβίρισμα).

 Sous-vide και χαμηλή θερμοκρασία μαγειρέματος (Μαγειρική εν κενώ)

Το μαγείρεμα σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι μια ολοένα αυξανόμενη δημοφιλής τεχνική, λόγω 

των πολλών πλεονεκτημάτων. Η συσκευασία «εν κενώ» αέρος είναι απαιτούμενη συνθήκη για 

αυτή την τεχνική.

 Κενό αέρος σε κατεψυγμένα προϊόντα  

Καθώς δεν υπάρχει διάχυση/μεταφορά της υγρασίας μεταξύ του προϊόντος και του 

περιβάλλοντος, το πάγωμα των συσκευασμένων σε κενό προϊόντων διατηρεί το τρόφιμο σε 

άριστες συνθήκες συντήρησης.

 Μη τρόφιμα

Η συσκευασία σε κενό αέρος δεν είναι χρήσιμη μόνο για τα τρόφιμα, αλλά επίσης για όλα τα 

προϊόντα τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προστασία όπως ηλεκτρονικά εξαρτήματα, κοσμήματα, 

καλλυντικά κ.α.



Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι

Η μηχανή είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο
ατσάλι, συμπεριλαμβανομένου και του θαλάμου κενού. Οι θάλαμοι κενού
διακρίνονται στις σειρές 200, 300 και 400.

Καπάκι - Θόλος

Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας και διαπερατότητας
πολυκαρβονικό υλικό (τύπου plexiglass) με προσεχτικά διαμορφωμένες/φινιρισμένες
άκρες. Διαθέτει πνευματικά αμορτισέρ για την εξασφάλιση ομαλού ανοίγματος.

Vacuum/Κενό αέρος από την Busch

Όλα τα μοντέλα της σειράς SE, είναι εξοπλισμένα με στοιβαρής κατασκευής,
αξιόπιστης και υψηλής ποιότητας αντλία Busch. Οι αντλίες Busch αντέχουν στη
συνεχή λειτουργία. Μπορούν να εγγυηθούν μέγιστο κενό αέρος και μακρά διάρκεια
ζωής. Επίσης, όλα τα μηχανήματα συσκευασίας Vacuum της Sammic, διαθέτουν
προηγμένες λειτουργίες, που επιμηκύνουν σημαντικά την αντοχή και λειτουργικότητα
της αντλίας κενού.

Λίπανση

Όλα τα μοντέλα έχουν πρόγραμμα λίπανσης της αντλίας, το οποίο και επιτρέπει
στην αντλία και στο μηχάνημα να διατηρούνται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση

Υπολογιστής ωρών λειτουργίας

Ο υπολογισμός των ωρών λειτουργίας και η ένδειξη αλλαγής λαδιού βελτιώνει τη
διάρκεια ζωής της μηχανής.

Extra Vacuum

Υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού έως και 10’’ επιπλέον κενού αέρα, αν
έχουμε προεπιλέξει κενό αέρος 99%. Η λειτουργία Extra Vacuum δίνει τη δυνατότητα
της εξαγωγής περισσότερου αέρα από το προϊόν. Αυτό είναι ιδανικό για μαγείρεμα
«εν κενώ» (“vacuum cooking”), καθώς, κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, δεν
υπάρχει καθόλου αέρας μέσα στην σακούλα. Στην εξελιγμένη μαγειρική, αυτή η
δυνατότητα μας επιτρέπει εκπληκτικά αποτελέσματα, όπως διαφάνεια και ώσμωση.

Κουμπί παύσης

Με το κουμπί «παύσης» μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να σταματήσουμε τη
διαδικασία κενού αέρα και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο.

Διπλή Σφράγιση/Συγκόλληση

Όλα τα μοντέλα των μηχανημάτων συσκευασίας είναι εξοπλισμένα με μπάρες
διπλής συγκόλλησης, που εγγυώνται την τέλεια σφράγιση της σακούλας. Επίσης,
από την σειρά 400 και μετά, μπορούν να προστεθούν στο θάλαμο επικλινή στοιχεία,
τα οποία βοηθούν στην αποφυγή υπολειμμάτων από το προϊόν και εξασφαλίζουν
πως η σακούλα θα σφραγιστεί ερμητικά.

Συσκευασία σε κενό αέρος ελεγχόμενο από αισθητήρα 

Το ψηφιακό πάνελ ελέγχου, το οποίο είναι αδιάβροχο και οι ενδείξεις του παρέχουν
ολοκληρωμένη πληροφόρηση, επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας της
συσκευαστικής μηχανής. Η διαδικασία ελέγχεται από ένα υψηλής ακρίβειας
μικροεπεξεργαστή, ο οποίος ελέγχει το ποσοστό κενού στον θάλαμο και παρέχει
ακριβή και συνεχή αποτελέσματα ανεξάρτητα από την ποσότητα του προϊόντος που
θα συσκευαστεί. Καθώς ελέγχεται από αισθητήρα, παρέχει καλύτερο έλεγχο όταν
συσκευάζονται υγρά προϊόντα. Γνωρίζοντας το ποσοστό κενού αέρα στο οποίο ένα
προϊόν με υγρά στοιχεία βράζει, όταν θα συσκευασθεί, με τον αισθητήρα μπορεί να
εξασφαλιστεί πως δεν θα ξεπεραστεί ποτέ το ποσοστό αυτό. Επίσης, με τον
αισθητήρα επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία της μηχανής καθώς η αντλία δουλεύει
τον απαραίτητο χρόνο και μόνο για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι,
καταφέρνουμε μείωση στις ώρες λειτουργίας της μηχανής, που έχει σαν αποτέλεσμα
την μέγιστη παραγωγικότητα και διάρκεια ζωής της αντλίας.
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Η βέλτιστη συσκευασία, ο μέγιστος έλεγχος και η αξιοπιστία



Ελεγχόμενη αποσυμπίεση

Χάρη στην ελεγχόμενη από αισθητήρα αποσυμπίεση, μόλις η σακούλα κενού
σφραγιστεί, ο ατμοσφαιρικός αέρας εισέρχεται ξανά στο θάλαμο σιγά σιγά. Με
τον τρόπο αυτό αποφεύγεται κάθε είδους ζημιά στο προϊόν ή στη σακούλα.

Η λειτουργία της ελεγχόμενης αποσυμπίεσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για
προϊόντα με αιχμηρές άκρες (όπως π.χ. ψάρι, κρέας με κόκκαλο κ.α.) ή σε
περιπτώσεις μαλακών ή εύθραυστων προϊόντων.

Ασφάλεια στη συσκευασία υγρών προϊόντων 

Ο μικροεπεξεργαστής δίνει τη δυνατότητα του προγραμματισμού, του
χαμηλότερου κατάλληλου επιπέδου κενού για την συσκευασία υγρών
προϊόντων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς τον κίνδυνο διαρροής του
προϊόντος.

Δυνατότητα Vac-Norm

Όλα τα μοντέλα είναι σχεδιασμένα με δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό Kit
κενού για Vac-norm περιέκτες. Αυτό επιτρέπει το κενό αέρος με σωλήνες, ειδικά
σχεδιασμένους περιέκτες, αντί την χρήση σακούλας. Ο αισθητήρας ελέγχου και
η αυτόματη αποσυμπίεση, για την αφαίρεση του σωλήνα στο τέλος της
διαδικασίας, εμποδίζουν την απώλεια κενού από τη βαλβίδα στο τέλος του κάθε
κύκλου.

Κουμπί «έκτακτης ανάγκης»

Το κουμπί παύσης έκτακτης ανάγκης, επιτρέπει το «πάγωμα» της διαδικασίας 
κενού αέρα και την επανεκκίνηση από το ίδιο σημείο. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο για την ανάμειξη διαφορετικών προιόντων σε μια συνταγή, 
επιταχύνοντας την μίξη και το «μαρινάρισμα» των τροφίμων ή του κρέατος.

Πρόγραμμα συγκόλλησης σακούλας

Όλα τα μηχανήματα κενού αέρος, επιτρέπουν την συσκευασία του προϊόντος 
σε κενό αέρα και σφράγιση της σακούλας με μπάρα συγκόλλησης. Το μόνο 
που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης είναι να ρυθμίσει το επιθυμητό ποσοστό 
κενού αέρα, κατά περίπτωση, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια ή 
ρύθμιση (π.χ. στις μπάρες συγκόλλησης).

Ασφάλεια για τον χρήστη

Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με σύστημα ασφαλείας, με προστασία από 
την υπερλειτουργία ή την ανεπιτυχή λειτουργία κενού αέρος.

www.chronografiki.gr 11

Προηγμένη απόδοση σε όλα τα μοντέλα



NSF: Αναγνωρισμένη ποιότητα

Όλα τα μηχανήματα του οίκου Sammic έχουν πιστοποίηση από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό NSF (The Public Health and Safety
Organization) σύμφωνα με τα πρότυπα NSF/ANSI, τα οποία και
αποτελούν εγγύηση στο επίπεδο υγιεινής.

Νέας γενιάς μπάρα συγκόλλησης

Η μπάρα συγκόλλησης χωρίς καλώδια επιτρέπει ένα θάλαμο 
χωρίς εμπόδια, διευκολύνοντας έτσι τον καθαρισμό και τη 
διατήρηση εξαιρετικών συνθηκών υγιεινής.

Θάλαμος κενού αέρος

Οι σειρές μηχανών κενού αέρος SE και SU - 200, 300 και 400 είναι 
εξοπλισμένες με θαλάμους από ανοξείδωτο ατσάλι 304, χωρίς αιχμηρές 
άκρες με στρογγυλεμένα φινιρίσματα για απόλυτη καθαριότητα.
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Υψηλό επίπεδο υγιεινής



Σακούλες κενού
Σακούλες κενού, διατίθενται σε πρακτικές συσκευασίες πολλαπλών τεμαχίων, σε διάφορα
μεγέθη και πάχη.

Εξωτερικό Kit κενού αέρος για Vac-Norm περιέκτες
Για λειτουργία κενού σε περιέκτες, ειδικά σχεδιασμένους για το σκοπό αυτό.

Περιέκτες Vac-Norm
Εξαιρετικής ποιότητας περιέκτες, για λειτουργία κενού αέρος, χωρίς τη χρήση σακούλας,
χρησιμοποιώντας το εξωτερικό Kit κενού Vac-Norm.

Kit ξακρίσματος σακούλας
Αντικαθιστώντας τη μπάρα διπλής συγκόλλησης με το Kit ξακρίσματος, η σακούλα θα
κοπεί αυτόματα και ακριβώς στο επιθυμητό σημείο, κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης.

Υποστήριξη συσκευασίας υγρών προϊόντων
Υποστήριξη που τοποθετεί τα υγρά προϊόντα στην κατάλληλη επικλινή θέση για
συσκευασία, αποτρέποντας την διαρροή τους κατά τη διάρκεια της συσκευασίας.
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Εξαρτήματα για κάθε απαίτηση

Πλάκες πλήρωσης κενού
Οι πλάκες πλήρωσης, οι οποίες είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας υλικό,
τύπου teflon, έχουν διπλή λειτουργία.
Πρώτον, επιτρέπουν την τοποθέτηση του προϊόντος στο κατάλληλο ύψος για να επιτευχθεί
τέλεια σφράγιση. Δεύτερον, καθώς υπάρχει λιγότερος αέρας στον θάλαμο, επιτυγχάνεται
καλύτερη απόδοση στην διαδικασία κενού αέρος, αφού μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο για
την ολοκλήρωση του.

Τροχήλατη υποστήριξη για μηχανήματα συσκευασίας κενού
Οι τροχήλατες κατασκευές είναι ειδικά σχεδιασμένες για επιτραπέζια μοντέλα από τις σειρές
μηχανημάτων 400 και 500 και επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση του μηχανήματος και των
εξαρτημάτων του. Στιβαρής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι, εξοπλισμένες με ρόδες
υψηλής αντοχής.
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