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Vakuum maskiner / Vakuum packare 
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ALRp Agentur AB 

Mindre vakuumpackare för extern påse 
Vakuumpackaren kan enkelt och snabbt packa mat "live" inför kunder. Vakuummaskinen rekommende-
ras för butiker och affärer mm. Vakuummaskinen klarar starkt av alla sorters produkter som har en be-
gränsning av luftfuktighet (skinka, ost, kaffe osv.)  
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ALRp Agentur AB 

Vakuum maskiner för extern påse 

Snabb och enkel att sköta! - Favorit i restaurangbranschen 
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Vakuum maskiner med kammare 

Vakuumpackare med kammare som går att använda i de mesta situationer. Tack vare dess 
mest uppdaterade tekniska finesser, har det blivit framgångsrik att vakuum packa produkter. Till 
exempel såser, vätskor, kött, fisk, grönsaker. Vakuumpackaren passar i flera verksamhetsområ-
den såsom restaurang, gastronomi, catering, stormarknader osv.  

· Bänkmodell 
· Kan programmeras med 6 

olika program 
· Rundade hörn i kammaren 
· Utrustad med: 

- Snabbuppvärmning 
- Helt avtagbar förseglings-
stång 

Förseglingsstång 
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Vakuum maskiner med kammare 
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En kraftfull, professionell vakuumpackare. Tack vare dess mest uppdaterade tekniska finesser, 
har Square 550 DC blivit framgångsrik för att vakuum packa produkter. Till exempel såser, väts-
kor, kött, fisk, grönsaker. Vakuumpackaren passar i flera verksamhetsområden såsom restau-
rang, gastronomi, catering, stormarknader osv.  

· Golvmodell med hjul 
· Kan programmeras med 6 

olika program 
· Rundade hörn i kammaren 

Stor vakuumpackare med dubbla förseglare 

Förseglingsstång 
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NYHET—Perfekt för laxar! 

En effektiv vakuumpackare med 2st förseglingsstänger, 1st på var sida. Det går att packa 1 eller 2 
laxar per gång. Har man en extra stor lax kan man lyfta av den ena brännare för att få ytterligare 
utrymme i kammaren.  
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Stor vakuumpackare med dubbla förseglare 
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Alrp Agentur AB 

Rimfrostgatan 2B 

212 23 Malmö 

Telefon: +46 40 321730 

 

 
Green Vac system  
För vakuumsugning av gastronormkantiner. Speciellt användbar när man vill vakuumpacka 
ömtåliga produkter som sallad, mackor mm.  

www.alrp.se 
E-post: info@alrp.se 
 

Green Vac system 
 

Tillval 


