
VS
A piacon kapható olcsó „elvileg” vákuum csomagoló/ hegesztő gép és tartozékaként hozzá 

adott fólia tasak  összehasonlítása a belépő LAICA VT3108-as  vákuumos hegesztő modellel.    

Biztos ,hogy ugyan azt az  EREDMÉNYT kapjuk, csak azért mert ugyan úgy hívják ?

Konyhai VÁKUUMOZÓ hegesztő  gépek összehasonlítása.

Olcsó készülék összehasonlítása egy LAICA belépő modellel    

© Ez a bemutató a Silko&Co. Kft  szellemi tulajdona. Bármilyen változtatás vagy másolás TILOS ! és jogi következménnyel jár.

A  feltüntetett  képek és márkanév a LAICA S.p.a tulajdona.   

olcsó



Olcsó készülék                                                     VS        Laica VT3108 

Jellemzően 7-10.000  Ft fogyasztói áron 

elérhető készülékek. 

Több márkanéven kapható  hasonló 

készülékek. 

Jellemző tartozék: vékony 

csomagoló tömlő amely se vákuum 

,se gáztartásra nem alkalmas.

Jellemzően 15 - 20.000 Ft 

fogyasztói áron elérhető készülék. 

Jellemző tartozék: Speciális több 

rétegű légcsatornás vákuum 

csomagoló tasak. Amely vákuum 

gáz és aroma tartásra is képes. 

KÉSZÜLÉK ÁRAK és tartozékok ÖSSZEHASONLÍTÁSA. 



Keskeny levegő elszívó  

fej : elenyésző szívó motor 

teljesítménnyel . Olcsó  

szivacs szigetelővel  

alkalmatlan a teljes  levegő 

elszívásra ,vákuum   

fenntartására.

Olcsó készülékek                                         VS

Széles  vákuumozó  

„csatorna”,  min.9lt/perc  

motor teljesítménnyel . 

Speciális légzáró szigetelő 

megakadályozza a levegő 

visszajutását a tasakba  a 

elszívás ideje alatt. 

LEVEGŐ ELSZÍVÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
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Gyenge levegő elszívás : 

Eredmény: 

Alig észrevehető, lassú kialakuló vákuum hatás. 

A készülékhez adott vagy egyszerű nylon zacskóval 

használható ,a vékony fólia tasakból  ugyan kiszívja a 

levegő egy részét, de nem képes teljes oxigén mentes 

vákuum képzésre ill. megtartására. 

A  jellemző adat ,hogy :  pl.

A Laica vákuum tasakból  - mivel az vastag több rétegű 

- nem  képes elszívni a levegőt.

Nagy teljesítményű levegőelszívás:

Eredmény:

A légcsatornás csomagoló zacskót a 

vákuum szívóhatás az élelmiszerre 

zsugorítja .  

A VÁKUUM KÉPZÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 



Vékony vágásra használatos  

hegesztő szál ( 0,5 mm )

Eredmény: 

keskeny  hegesztési  felület, 

elvágja a fóliát , de nem képes 

légmentesen lezárni azt. 

Széles 2mm hegesztő szál.

Eredmény:

Nem vágja el a fóliát  

A széles hegesztési felület 

biztosítja, hogy az erős 

vákuum hatás ellenére se 

jusson vissza a levegő a 

tasakba.

Olcsó készülékek                                         VS

A HEGESZTŐSZÁL ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
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Széles hegesztési  felület

EREDMÉNY:

Meggátolja a levegő visszajutását a lezárt 

vákuum tasakba.

Speciális többrétegű légcsatornás , 

gáz,vákuum és aroma záró tasak.

Független laborok által bevizsgált: nem 

tartalmaz egészségre káros összetevőket.

Keskeny hegesztési csík  , egyszerű fólia

EREDMÉNY: 

A hegesztési csík mentén visszaengedheti a   

levegőt a tasakba.

Mellékelt fólia olcsó, nem vákuum  

csomagolásra lett kifejlesztve, összetétele 

nincs bevizsgálva, hogy esetlegesen  

tartalmaz e az egészségre ártalmas 

összetevőket.  Megfelelnek e az alapvető  

élelmiszer csomagolásnál elvárható  higiéniai 

követelményeknek ?   

A CSOMAGOLÓ TASAK ÉS LEZÁRÁSUK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 



Légcsatornás antibakteriális vákuum csomagoló tasak.

Laica speciális többrétegű csomagoló tasakok 

kifejezetten az  élelmiszerek vákuum 

csomagolásához lett kifejlesztve. 

A texturált belső felületnek köszönhetően 

meggátolják az élelmiszerek elmozdulását.

A légcsatornák elvezetik a levegőt a tasakból a 

tökéletes vákuum hatás -oxigén mentes-

környezet kialakítása érdekében .

A külső rétege ellenáll a víznek, gőznek  bizonyos 

értékig a magas hőnek.

Független szakértők vizsgálatai igazolják, hogy 

minden LAICA tasak  BPA,ólom ,polietilén- és 

flatát mentes. 

Vákuumtartó,gázzáró, aromatartó tulajdonságú.



Olcsó készülék                                                     VS

A  belépő áras  Laica vákuum hegesztő is képes  az a háztartásokban 

felmerülő átlagos vákuum csomagolási igényét kielégíteni. 

A portfólió következő nagyobb kapacitású és teljesítményű készülék  

az átlagostól nagyobb igényeknek is megfelel. 

Automatán elvégzi a levegő elszívás majd lehegesztési műveletet.   

A készülék a levegő elszívás közben a speciális  légcsatornás tasakot 

fóliát „ rászívja” az élelmiszerre ezzel stabil oxigénmentes 

környezette hoz létre, majd ezt követően a széles hegesztési csíkkal 

zárja le a tasakot. 

Ez által biztosítva az oxidáció mentes higiénikus és biztonságos 

élemiszer tárolást. 

A LAICA speciális tasak  független laboratórium által  bevizsgált 

és semmilyen egészségre káros anyagot nem tartalmaz !!!

A piacon olcsó 10 e Ft alatt beszerezhető 

készülék leginkább vékony  fóli vágásra és 

lehegesztésre alkalmas, elhanyagolható  

vákuum képzés mellett. 

A készülékhez kapható fólia  egyszerű vékony  

nem  vákuum csomagolásra lett kifejlesztve.

Vákuum tartóképessége kérdése. 

Esetleges egészségre ártalmas összetevőre 

nincs bevizsgálva  !

A piacon beszerezhető  olcsó „elvileg” vákuum csomagoló/ hegesztő gépek  ill a 
tartozékként hozzá adott fólia tasak  összehasonlítása a leg kisebb teljesítményű 

LAICA vákuumos hegesztővel  

ÖSSZEFOGLALÓ

© Ez a bemutató a Silko&Co. Kft  szellemi tulajdona. Bármilyen változtatás vagy másolás TILOS ! és jogi következménnyel jár.

A  feltüntetett  képek és márkanév a LAICA S.p.a tulajdona.   


