
OPTIMALE VACUMEERTIJD 
IDEAAL VOOR SKINVERPAKKING
GroenlandKip kiest er niet alleen voor om haar producten 
aanzienlijk sneller voor te bereiden. Ze kiest ook voor de meest 
aantrekkelijke, moderne presentatiemogelijkheid die tegelijkertijd 
maximale houdbaarheid biedt, te weten skinverpakken.

• Snelste vacumeertijden
• Geen emissie van warmte / geluid / olienevel
• Optimalisatie van vacuümprestaties
• Geen pompen in machines

Voordelen van de Becker PS 200/500 boosterpomp zijn: 

Het boostersysteem bestaat uit een oliegeïnjecteerde schottenvacuümpomp en een boosterpomp 
(roots) met geïntegreerde bypass als back-up. Samen met Multivac heeft GroenlandKip de 
ultieme oplossing gecreëerd voor skinverpakking en beschikt hiermee over een waardevolle 
toevoeging aan hun al supermoderne machinepark. 

De Becker boosteropstelling is ideaal voor 
skinverpakkingsprocessen en biedt snelle cyclustijden 

voor hoge bedrijfszekerheid en beschikbaarheid.

+

• Geen productiestops
• Geoptimaliseerd energieverbruik
• Voorkomt redundantie van pompen
• Permanent hoge vacuümprestaties

Deze moderne en veelgewenste manier van verpakken is veeleisend. Bovengemiddelde 
krachtige, snelle en betrouwbare apparatuur is noodzakelijk voor succes.  GroenlandKip maakt 
inmiddels naar volle tevredenheid gebruik van de combinatie van een Becker PS 200/500 
boosterpomp-opstelling samen met de bekende Multivac T 700 traysealer.
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4x M16

4x Ø18 [Ø0.7] (PN10 DIN 2532)

200[7.9] 200[7.9]
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1 Vacuümaansluiting 
Vacuum connection
Raccord vide
DN100 (PN10 DIN 2532)

2 Booster RBP 500

3 U 5.200

4 Afblaasaansluiting
Exhaust air connection
Raccord échappement d‘air

m³/h 1) mbar abs. kg 2) RBP 500 kW 3~ Oil U 5.200 kW 3~ Oil

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz l Becker Lube 50 Hz 60 Hz l Becker Lube

500 600 < 0.1 < 0.1 ≈ 330 2.2 2.6 ≈ 1.60 (gear)
≈ 0.07 (shaft) G 220 4.0 4.8 ≈ 5.0

M 100
S 100

SL 100

(mineral)
(synthetic)
(food)

1) Nominale capaciteit Nominal capacity Débit nominal d‘aspiration
2) Het totale gewicht kan variëren 

wegens verschillende motorversies!
The total weight can vary due to 
different motor versions!

Le poids total peut varier en raison 
des différentes versions de moteur!

▪ Afmetingen in mm [inch] Dimensions in mm [inch] Mesures en mm [inch]
▪ Het stroomverbruik, de rotatiesnelheid 

(tolerantie telkens -1,5 / + 2%) en de 
motorillustratie kunnen variëren.

The current consumption, rotation 
speed (tolerance in each case 
-1.5/+2%) and the motor illustration 
may vary.

La consommation de courant, la 
vitesse de rotation (tolérance res-
pective de -1.5/+2%) et l’illustration 
du moteur peuvent varier.

PS 200/500
Boosterpakket/pompstandaard
▪ bestaande uit een oliegeïnjecteerde schottenvacuümpomp en een boosterpomp (roots) met geïntegreerde bypass als een back-up voor 
▪ verpakkingsprocessen met snelle cyclustijden voor hoge operationele betrouwbaarheid en beschikbaarheid

Booster Package/Pump Stand
▪ consisting of an oil-lubricated rotary vane vacuum pump and a booster pump (roots) with integrated bypass as processes with quick cycling 
▪ times for high operational reliability and availability

Surpresseur/Groupe de pompage
▪ composé d‘une pompe à vide à palettes lubrifiées et d‘un surpresseur (roots) avec bypass intégré garantissant un processus d‘emballage 
▪ à cycle rapide pour une grande fiabilité de fonctionnement et une disponibilité optimale
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