DE BESTE KEUZE
VOOR PROFESSIONALS
OVERAL TER WERELD

WIJ ZIJN HENKOVAC
INTERNATIONAL.
AANGENAAM!
Henkovac is gevestigd in Nederland en is een van de uitvinders van de vacuümmachine.
Dankzij het feit dat Henkovac bijna 70 jaar ervaring met vakmanschap, geavanceerde
ontwerpen en productietechnologie combineert, zijn alle Henkovac-machines innovatief,
betrouwbaar en voldoen zij aan de strengste kwaliteitseisen.

VACUÜMMACHINES
VAN TOPKWALITEIT.
PRODUCEREN ZOALS GEEN
ENKEL ANDER BEDRIJF
DAT KAN...

‘HENKOVAC IS WERELDWIJD
TOONAANGEVEND IN VACUÜM
VERPAKKINGSSYSTEMEN
VAN TOPKWALITEIT’

Toonaangevend merk
Henkovac behoort wereldwijd tot de toonaangevende merken op het gebied van
vacuümmachines en de Henkovac producten worden in ruim 80 landen gedistribueerd.
Door het dichte netwerk van Henkovac-dealers kan de klant altijd rekenen op snelle
service, beschikbaarheid van reserveonderdelen en advies op maat.
Waar voor uw geld
Henkovac heeft als doel de beste machines te leveren tegen zeer scherpe prijzen.
We gebruiken uitsluitend kwaliteitsmateriaal om duurzame, betrouwbare machines te bouwen
die lang meegaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een toegewijd team van
specialisten, waardoor de klant van de ideale prijs-kwaliteitverhouding profiteert.

Ernst Goudsmid,
Managing Director

TAFELMODEL
PLUG-AND-PLAY
VACUÜM
VERPAKKINGSMACHINES
VOOR CATERING EN
RESTAURANTS

VACUÜM
VERPAKKINGSOPLOSSINGEN
VOOR ALLE
INDUSTRIËLE
VERPAKKINGSBEHOEFTEN

VACUÜMMACHINES
VAN TOPKWALITEIT
VOOR SLAGERIJ EN
SUPERMARKT

KIES HENKOVAC
VOOR NEDERLANDSE
TOPKWALITEIT
HET VACUUM VERPAKKEN ZORGT VOOR EEN LANGERE
HOUDBAARHEID EN BORGT DE KWALITEIT. HET VOORKOMT
UITDROGING, BESCHERMT PRODUCTEN TEGEN INVLOEDEN VAN
BUITENAF EN ZORGT DAT PRODUCTEN OP EEN HYGIËNISCHER
MANIER KUNNEN WORDEN GEHANTEERD.
Vacuüm verpakken is uiterst kosteneffectief voor het bewaren van beperkt houdbare voedingsproducten. Het
verlengt de houdbaarheid van producten en is volledig conform de strenge HACCP-procedures, die onder andere
een goede hygiëne waarborgen. Door de lage kosten van verpakkingsmateriaal en de korte verwerkingstijden is
vacumeren verreweg de zuinigste en meest efficiënte manier om voeding hygiënisch te verpakken. Ook voor andere
toepassingen is vacuüm verpakken de perfecte oplossing, zoals bescherming van kwetsbare elektronica, steriele
medische instrumenten, en geld. Daarnaast is deze manier van verpakken ideaal als het om ruimtebesparende
oplossingen gaat.
Henkovac is de nieuwe norm voor vacuümmachines
Henkovac biedt een volledige lijn van vacuüm verpakkingsmachines: betrouwbaar, robuust, en gemakkelijk te
onderhouden. Henkovac heeft al deze machines onlangs vernieuwd en zijn nu nóg gebruiksvriendelijker en
nóg makkelijker te reinigen. Dankzij de ruime keuze aan machines en beschikbare opties is er altijd wel een
vacumeermachine die op uw verpakkingsbehoeften aansluit.
Alle modellen zijn voorzien van hygiënische, makkelijk te reinigen vacuümkamers en eenvoudig verwijderbare
sealbalken. Een digitale besturing detecteert voor elk product automatisch het optimale vacuümniveau.
Bij producten met een hoog vochtigheidsgehalte zorgt de digitale besturing dat het gehalte exact op peil blijft.
Zo blijven producten mals en op smaak.
Het vernuftige nieuwe ontwerp van Henkovac is op functionaliteit gericht. Hiermee is Henkovac normbepalend
voor kwaliteit en design in de bedrijfstak.
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