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APPARATUUR / VOEDSELBEREIDING

Art.nr Omschrijving
GJ459 30cm breed
CK323 Vacumeerzak rol duoverpakking - 28(b)cm x 6(l)mtr

Art.nr Omschrijving
CC770 30cm
CC771 40cm

Art.nr Omschrijving
CN515 30cm

Art.nr Omschrijving
CN514 30cm

Art.nr Omschrijving
CT014 Vacumeermachine 6,5L RVS
CK323 Vacumeerzak rol duoverpakking - 28(b)cm x 6(l)mtr

Warmtesealer geschikt 
voor alle plastic zakken. 
Korte sealtijd en 
eenvoudig in gebruik. 
Geschikt voor voedsel 
en eenvoudig te 
onderhouden.

• Snel en eenvoudig sealen van plastic zakken
• Instelbare sealtijd en dikte van zakken
• Stevig en duurzame metalen constructie

Buffalo Sealapparaat

Specificaties
GJ459 230V. 300W. 1,3A. Afmeting (cm): 23,5(h)x43(b)x8,5(d). Gewicht: 2,85kg.

Werk kosten- en afvalbesparend met deze innovatieve apparaten. Bespaar tijd op drukke 
momenten door voedsel vooraf te bereiden. Geschikt voor zakken tot 30cm breed.

• Aluminium constructie
•  Beschermt tegen zuurstof, vocht 

en vriesbrand
•  Ontwerp met afvoerkanalen 

voorkomt luchtbellen
• Eenvoudig te gebruiken timer
• Eenvoudig te reinigen

Buffalo Vacumeermachine

Specificaties
CC770 230V. 300W. 1,3A. Voor zakjes met een breedte van 
max 30cm. Afmeting (cm): 9,4(h)x40(b)x19,2(d).
CC771 230V. 300W. 1,3A. Voor zakjes met een breedte van 
max 40cm. Afmeting (cm): 9,4(h)x50(b)x19,2(d).

Verleng de houdbaarheid van etenswaren en bespaar tijd door voedsel van tevoren te 
bereiden. Niet geschikt voor vloeistoffen. Alleen te gebruiken met vacumeerzakken en 
vacuümfolie met reliëf.

• Conserveer en verleng de houdbaarheid van voedsel
• Beschermt tegen zuurstof, vocht en vriesbrand
• Aparte sealfunctie

Caterlite Vacumeerapparaat voor licht gebruik

Specificaties
CN515 230V. 130W. 0,57A. Capaciteit: 15L/min. Max. vacumeerbreedte: 
30cm. Afmeting (cm): 12,5(h) x 40(b) x 26,5(d). Gewicht: 3,5kg.

Robuuste vacumeermachine en sealer om etenswaren langer te kunnen 
bewaren. Niet geschikt voor vloeistoffen. Alleen te gebruiken met 
vacumeerzakken met reliëf.

• RVS constructie
• Beschermt tegen zuurstof, vocht en vriesbrand
• Pulse knop en handmatig sealen
• Ook geschikt voor delicaat voedsel

Buffalo Vacumeermachine

Specificaties
CN514 230V. 130W. 0,57A. Capaciteit: 
15L/min. Max. vacumeerbreedte: 30cm. 
Afmeting (cm): 12,5(h)x40(b)x26,5(d). 
Gewicht: 3,5kg.

Eenvoudig te bedienen vacumeerapparaat, geschikt voor bijna elk type voedsel. Verleng de 
levensduur van voedsel, verminder afval en bespaar geld. Ideaal voor het voorbereiden van 
sous vide ingrediënten. Wordt geleverd met zakkensnijder.

• RVS constructie
• 6.5L kamer
•   Automatische vacumeer  

en seal functie
•  Instelbare  

vacumeer tijden
• Led display

Buffalo Vacumeermachine

https://horeca.shop/nl/sealapparaat-30cm-gj459
https://horeca.shop/nl/vogue-vacumeerzak-rol-duoverpakking-ck323
https://horeca.shop/nl/professionele-vacumeermachine-30cm-cc770
https://horeca.shop/nl/professionele-vacumeermachine-40cm-cc771
https://horeca.shop/nl/vacumeerapparaat-abs-30cm-cn515
https://horeca.shop/nl/vacumeermachine-rvs-30cm-cn514
https://horeca.shop/nl/digitale-vacumeermachine-350w-ct014
https://horeca.shop/nl/vogue-vacumeerzak-rol-duoverpakking-ck323
https://horeca.shop/nl/sealapparaat-30cm-gj459
https://horeca.shop/nl/professionele-vacumeermachine-30cm-cc770
https://horeca.shop/nl/professionele-vacumeermachine-40cm-cc771
https://horeca.shop/nl/vacumeerapparaat-abs-30cm-cn515
https://horeca.shop/nl/vacumeermachine-rvs-30cm-cn514

