
Foil Pack Gun 
versie: FPG 1020191 

053 - 428 29 54 

webshop@innotec.nl 

www.innotec.nl 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Pistool met ergonomisch design voor een eenvoudige en snelle 
verwerking van worstverpakkingen. 

• Weinig krachtsinspanning door traploze overbrenging. 

• Vervaardigd uit stevig en duurzaam materiaal. 

• Nagenoeg geen nalopen door "automatic brake release" systeem. 

• Verpakkingen zijn snel verwisselbaar. 
 
  

 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
De Foil Pack Gun is een hoogwaardig kitpistool voor het professioneel verwerken van kit in worstverpakking. 
 
De speciale traploze overbrenging zorgt ervoor dat het te verwerken product met weinig krachtsinspanning gelijkmatig en veilig wordt 
uitgespoten. Dankzij het "automatic brake release" systeem zal het product nagenoeg niet nalopen, zodat er een professioneel resultaat 
verkregen wordt. 
 
De Foil Pack Gun is geschikt voor het verwerken van worstverpakkingen tot 600 ml. Het pistool heeft een huls die voorzien is van een 
gemakkelijke schroefsluiting waardoor het wisselen van de worstverpakking uitermate snel gaat. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING Kitpistool 

ARTIKELCODE 90.0947.9999 

 
 
TECHNISCHE INFORMATIE 

EAN-Code:  5400563032305 

 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 

 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 

mailto:webshop@innotec.nl
http://www.innotec.nl/

