
Egyre nagyobb igény :

A különböző élelmiszerek  

adalék és tartósítószer mentes biztonságos és tartós tárolására!

Megoldás: LAICA vákuumcsomagoló program. 

A vákuumcsomagolás mára már a modern tartósítási technológia egyik 

legkedveltebb és leghatékonyabb megoldása. 

Működési elve: egy pumpa által elszívja a levegőt a speciálisan erre 

kifejlesztett élelmiszert tároló tasakból/dobozból. Így oxigénmentes tér –

vákuum – keletkezik. A tasakot hegesztéssel zárja le, biztosítva ezzel a 

légmentességet hosszútávon . 

A dobozon a szelep ugyanezt a funkciót tölti be. 



LAICA vákuumozó gépek és tároló eszközök.  

A kínálatban megtalálható, a  „kis konyháktól” egészen a  fél professzionális igények  kielégítésre alkalmas készülékek. 

DOUBE 
PUMP



VT3108

Extra kompakt automata vákuumozó fóliahegesztő. 

•Automatikus  működés 

•Kompakt méretek és működés 

• 1 pumpa 

• Túlmelegedés elleni védelem.  

• Vákuum képző  negatív nyomás ( kb.) -0.75 bar 

• Vákuumozó/ folyadék gyűjtő kamra 

• Tartozék :10  Vákuum tasak ( 25x30 cm)

• Max.  hegesztési szélesség : 25 cm

Vákuum 

mentesítő 

gomb

Hegesztő felület 

Hegesztő szál 

9 Lt.
/min.

tömítő

vákuumozó 

/folyadék gyűjtő 

kamra  

Javasolt vákuum tasakok: VT3501, VT3504,  VT3508,VT3506-07  



Lid opening button 

Sealing bar 

Sealing gasket 

Sealer gasket 

Vacuum and liquid 

collection chamber 

VT3112

• AUTOMATIKUS működés 

• fedél zárása 

• 1  pumpa 

• Túlmelegedés elleni védelem 

• Vákuum képző  negatív nyomás ( kb.) -0.75 bar

• Vákuumozó/folyadék gyűjtő kamra 

• Tartozék 10 tasak (dim. 22x30 cm)

• Max hegesztési szélesség : 30 cm

9 Lt.
/min.

Javasolt vákuum tasakok: VT3500,VT3501,VT3502, VT3503  VT3504,VT3505  VT3508,VT3509, VT3506-07  

Kompakt automata vákuumozó fóliahegesztő gép. 



• AUTOMATIKUS 

• Keskeny  dizájn (395x80x55 mm)

• Választható hegesztő funkció 

• 1 db pumpa

• Túlmelegedés elleni védelem 

• Vákuumot létrehozó  negatív nyomás  (kb.) -0.6 bar

• Vákuumozó kamra   

• Tartozék: 1db 20*200cm henger , 5 db tasak ( 20x30 cm)

• Maxi: hegesztési szélesség : 30 cm

VT3115

EXTRASLIM

Vákuum mentesítő 

gomb 

Tömítők 

Hegesztőszál

Hegesztő felület  

9

vákuumozó 

/folyadék gyűjtő 

kamra  

395x80xH 55 mm

Lt.
/min.

Javasolt vákuum tasakok: VT3500,VT3501,VT3502, VT3503  VT3504,VT3505  VT3508,VT3509, VT3506-07  

Slim&Silent automata  vákuumozó fóliahegesztő gép. 



VT3117

IDEAL power automata vákuumozó fóliahegesztő.

• AUTOMATA  

• “Érintő gombos  vezérlés 

• Választható vákuumozó erő (NORMÁL – GYENGE )

• Választható hegesztési idő funkció (SZÁRAZ- NEDVES  (dupla 

idő))
• Hegesztési üzemmód (vákuum képzés nélkül)

• 1db PUMPA 

• Túlmelegedéselleni védelem  

• Vákuumozó kamra ( fixen zárható 

tetővel) • Tartozék : 5 tasak ( 20x30 cm) and 1 roll (20x200 cm)

• Max: hegesztési szélesség  : 30 cm
Fedélnyitó gombok

Hegesztő 

felülelet 

Tömítés 

Hegesztő 

felület

12

• Vákuumot létrehozó negatív nyomás   (kb.) -0.8 bar

Vákuumozó /  

(folyadék gyűjtő

kamra 

Lt.
/min.

Javasolt vákuum tasakok: VT3500,VT3501,VT3502, VT3503  VT3504,VT3505  VT3508,VT3509, VT3506-07  



VT3118

• Automata készülék 

• Választható vákuumozó teljesítmény 

• “Érintő felületű „ vezérlő gombok 

• Választható vákuumozó erő (NORMÁL – GYENGE )

• Választható hegesztési idő ( Száraz – Nedves (dupla idő))  

ételekhez 

• Tömlő  henger  tároló és méretre vágó  funkció  

• Gyors  MARINÁLÓ funkció (kiegészítő  marináló edény  

szükséges )
• Hegesztési funkció  (vákuumozás nélkül )

• Vákuum képző negatív nyomás (kb.) -

0.8 bar

• Max: hegesztési szélesség : 30 cm

Fedélnyitó gomb
•Tartozék:  1db vákuumozó csatlakozó cső  ,1 roll tömlő ( 20x200 cm) 
és  
•5db   tasak ( 20x30  cm)

Hegesztő felület 

18

• Túlmelegedéselleni védelem 

Vákuumozó/

Folyadék gyűjtő  

kamra 

POWERPLUS

Lt.
/min.

Hegesztő felület 

Tömítő felület 

Roll tömlő tároló , 

méretre vágó 

pengével  

POWERplus automata vákuumozó fóliahegesztő 18L/ perc.

Javasolt vákuum tasakok: VT3500,VT3501,VT3502, VT3503  VT3504,VT3505  VT3508,VT3509, VT3506-07  



PROFESSIONÁLIS 
FUNKCIÓK / 
TELJESÍTMÉNY 

VT3120

Double sealing bar 

Hegesztési felület 

Tömítő felület 

Dupla 
hegesztőszál 

Roll tároló, méretre 
vágó pengével

Roll tömlő tároló 

penge megvezető sinnel 

«easy-lock» záró fogantyú 

• Manuális lehegesztési funkció 

• Pulzáló / vákuumozó funkció (a puha ételekhez) 

• Program kijelzés ( követhető a  műveletek végrehajtása)  

• Túlmelegedés elleni védelem 

• Vákuum képző negatív nyomás (kb.) -0.9 bar

• Vákuumozó/ folydék gyűjtő kamra  kialakítás

• Tartozék :1 levegő cső , 1 roll  tömlő (méret 20x500 cm)  , 1 roll tömlő 

• (méret 28x500 cm)

• Maximum hegeszthető szélesség : 30 cm

20 Lt.
/min.

• AUTOMATA  

• DUPAL HEGESZTŐSZÁL 

• Választható vákuumozó teljesítmény  

• “Érintő felületű „ vezérlő gombok 

• Választható vákuumozó erő (NORMÁL – GYENGE )

• Választható hegesztési idő (3 különböző idő) ( Száraz – Nedves  

ételekhez) 

• Tömlő  henger  tároló és méretre vágó  funkció  

• Gyors  MARINÁLÓ funkció (kiegészítő  marináló edény  

szükséges )

POFFESIONAL power  automata vákuumozó fóliahegesztő 20L/ perc.

Javasolt vákuum tasakok: VT3500,VT3501,VT3502, VT3503  VT3504,VT3505  VT3508,VT3509, VT3506-07  





Vákuum tasakok -

tárolók

VT3500
VT3501

VT3504

VT3505 VT3506

VT3503

VT3502

VT3507

VT3302

VT3303

VT3509

VT3304
VT3508



VT3302 VT3303 VT3304 VT3500 VT3501 VT3504 VT3505 VT3508 VT3509 VT3506 VT3507 VT3502 VT3503

Termék
Vácuum tároló 

doboz 
Vácuum tároló 

doboz

Vákuum tároló 
/ marináló 

henger 

Vákuum tasak Vákuum tasak Vákuum tasak Vákuum tömlő Vákuum tömlő Vákuum tömlő
Vákuum 
szelept + 

szelepes  
tasak

Vacuum kit + 
reusable bags Vákuum tasak Vákuum tasak 

Tartalom

1 tégla alapú

0.5L  1 

rectangular 

canister 2L, 1 

manual pump 

1 ractangular 

canister  0.5L,   

1 square  

canister  2L, 1 

manual pump 

1 canister 2L, 
1 connection 

tube for Laica 
vacuum 

machines

50

tasak

100

tasak

50

tasak

2db
roll 

2db
roll

2db
Roll

Szelep fej+3

db szelepes 
tasak

10 db szelepes 

tasak 10 db tasak 20 db tasak

Méret 

0.5L:  
16.2x9.2x8.3 

cm

2L:  
23.3x15.6x12 

cm

canister. 0.5L:  
16.2x9.2x8.3 

cm

canister. 2L:  
23.3x21x10.5 

cm

h 20.5xø15 cm 28x36 cm 20x28 cm 20x28 cm 28x300 cm 20x600 cm 28x600 cm 23x26 cm 23x26 cm 28x26 cm 20x28 cm



5 X hosszabb 

Eltarthatóság 
Mélyhűtőben 

Is tárolható 

BPA és toxic 

mentes 

Főzhető SUS-

vide 

Laica légcsatornás vákuum tasakok előnyei 



Szelepes - simítózáras tasak.

A simítózáras vákuumcsomagoló tasak ideális

naponta fogyasztott élelmiszerek higiénikus tárolásához.

A lehegesztést a simítózár helyettesíti, így  biztosítva akár  naponta felbontás-elcsomagolást.

Az adapter fejet a vákuum géphez csatlakoztatást követően , a  fejet a tasak szelepére

kell helyezni. 

• VT 3506 szelep a következő LAICA vákuumcsomagoló gépekkel kompatibilis  : VT3108 - VT3112 - VT 3118 - VT3120



3 X hosszabb 

Eltarthatóság 

Laica vákuumozó készülékkel 

használható 

Tárolásra és gyors pácolásra (marinálásra)  is alkalmas 

BPA és toxic  mentes 

Mosogató gépben elmosható 

Laica Vákuum tároló és marináló henger 2L  



BPA és toxic mentes 

Laica 3db -os prémium vákuumozható 
doboz szett 2L-es + 0,5 L-es téglalap 
doboz + pumpa

Laica 3db -os prémium vákuumozható 
doboz szett 2L-es négyzet alapú            
+ 0,5 L-es téglalap alapú doboz             
+ pumpa

VT3303

VT3302

Mélyhűtőben is tárolható



Fókuszban az esztétikum és a praktikum !

Alkalmas naponta fogyasztott élelmiszer pl. saláták, zöldségek, 

felvágottak higiénikus légmentes tárolására. 

Előnyei:

Esztétikus prémium csomagolás és megjelenés.

Dátumozóval ellátott ABS tető, a tárolás idejének követése érdekében.

Szinte törhetetlen /rugalmas Triton ™ doboz.

100% higiénikus és biztonságos, nem veszi át a tárolt étel szagát. 

Hermetikusan záró pánt és szigetelés a vákuum fenntartása érdekében.

Évekig használható gond és bosszúság nélkül. 

Stabilan egymásra illeszthetőek, ezért praktikus és

nagyobb átláthatóságot biztosít a hűtőben, 

mélyfagyasztóban.



Hűtve tárolt élelmiszer estén 
Temperature +3 °C / +6 °C

Szokásos módon tárolva az 
eltarthatóság 

Eltarthatóság vákuum 
csomagolásban 

Nyers hús 2/3 nap 6/9 nap

Főtt hús 3/4 nap 10/15 nap

Hidegen szeletelt szalámi 4/6 nap 22 nap

Szalámi rúd 7/14 nap 25/40 nap

Sajt 6/20 nap 25/60 nap

Zöldség 1/4 nap 8/10 nap

Gyümölcs 5/8 nap 10/14 nap

Tészta / lasagne 2/3 nap 6/9 nap

Száraz cukorka 5 nap 18/20 nap

Élelmiszer fagyasztva  tárolva 
Temperature -16 °C /-20 °C

Szokásos módon tárolva az 
eltarthatóság 

Eltarthatóság vákuum 
csomagolásban 

Hús 4/5 hónap 15-20 hónap

Hal 3/4 hónap 12 hónap

Zöldség 10 hónap 18/24 hónap

Növelje ételei eltarthatóságát  akár ötszörösére 

Laica vákuumcsomagolók használatával . 

Válasszon most  vákuum tároló termékeink közül, klikk ide:

http://www.mosolygos.hu/vakuumcsomagolas_170
http://www.mosolygos.hu/vakuumcsomagolas_170

