
GD30MS.. Serisi Manuel Kapatma 
Cihazları: GÜNDEM-Dental Serisi Cihazlar 
grubunun bir üyesi olarak 13 yıllık uluslar 
arası bilgi birikimimiz ile 2006 yılından 
beri Avrupa ve Dünya standartlarına 
uygun olarak Türkiye’de kendi tesislerim-
izde üretilmektedir. Ürünlerimizin ben-
zersiz özellikleri ulusal ve uluslar arası 
patent kararı altındadır. Standard olarak 
Beyaz, Bordo, Gri, Mavi ve isteğe bağlı 
renklerde de üretilebilmektedir.
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221-100-021: GD30MSR

221-100-022: GD30MSG

221-100-023: GD30MSB

GD30MS.. Serisi Manuel Kapatma Cihazları: GÜNDEM-Dental Serisi Cihazlar grubunun bir üyesi olarak 13 yıllık uluslar arası bilgi birikimimiz ile 2006 
yılından beri Avrupa ve Dünya standartlarına uygun olarak Türkiye’de kendi tesislerimizde üretilmektedir. Ürünlerimizin benzersiz özellikleri ulusal 
ve uluslar arası patent kararı altındadır. Standard olarak Beyaz, Bordo, Gri, Mavi ve isteğe bağlı renklerde de üretilebilmektedir.

GD30MS.. Serisi Manuel Kapatma 
Cihazları: GÜNDEM-Dental Serisi Cihazlar 
grubunun bir üyesi olarak 13 yıllık uluslar 
arası bilgi birikimimiz ile 2006 yılından 
beri Avrupa ve Dünya standartlarına uy-
gun olarak Türkiye’de kendi tesislerimizde 
üretilmektedir. Ürünlerimizin benzersiz 
özellikleri ulusal ve uluslar arası patent 
kararı altındadır. Standard olarak Beyaz, 
Bordo, Gri, Mavi ve isteğe bağlı renklerde 
de üretilebilmektedir.

221-100-020: GD30MSN

Kollu (Manuel) Kapatma Cihazı medikal ambalaj için
Pulse sealing unit for packing material to be sterilized

Emballage individuel de materiel sterile dans le cabinet medical

GD30MS.. laboratuarlar, klinikler ve cerrahlar ile dentistler için “Sterilizasyon Poşet”lerinin tek tek yapıştırılması amacına uygun tasarlanmış olup EN 
ISO 11607-2’ye uygundur.

The GD30MS.. impulse sealing unit for 
individual sterile packing in doctor’s sur-
geries and laboratories in accor dance 
with EN ISO 11607-2

GD30MS.. Apparel! de soudage par Im-
pulsions pour I’emballage individuel de 
materiel sterile dans le cabinet medical et 
laboratoires conf. EN ISO 11607-2

221-100-020
221-100-021, 221-100-022, 221-100-023
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GD30MS.. Serisi Manuel Kapatma Cihazları: 
* 30cm kapama kenar uzunluğu
* Kapatma ve soğuma süresince sesli ve ışıklı      
   uyarı sistemi
* Değişmez ve kalıcı yapıştırma basıncı
* Mikroprosesörlü yapıştırma ve soğuma za 
   man sistemi
* Isınma zamanı beklemesiz
* Kırılmaz poşet kesme bıçaklı
* Kontrollü materyal sarfiyatı
* Entegre edilmiş rulo yuvası
* 2 Yıl çalışma garantisi
* Garanti & Bakım Kapağı sayesinde cihaza sa    
   dece “Yetkili Servis Hizmeti” garantisi
* Standard renk Beyaz Fırın Boyalı
* Darbe Sensörlü “Nakliye Takip Sistemi”     
   sayesinde cihazı sağlam teslim alma
* CE & ISO belgeleri

GD30MS.. Series Impulse Sealers: 
* 30cm of the seal seam width
* With acoustic signal and indicating lamp
   for the welding and cooling time
* Constant, permanently set sealing pressure
* Controlling of the automatic sealing and 
   cooling system by microprocessor
* No warming-up time
* Built-in un broken foil cutting device
* Controlled material consumption
* Integrated holder for the roll of foil
* 2 years works guarantee
* Service warranty of authorized services to  
  device thanks to Guarantee & Maintenance  
  cups
* Paint finish white as a standard color
* Transport tracking system with stroke Sen 
   sor during transporting of the unit
* CE & ISO certificates

GD30MS.. Serisi Manuel Kapatma Cihazları:
* Avec signa acoustique et lampe-témoin  
   pour la durée du soudage
* Pression constante et permanente de  
   soudage
* Automatisme électronique du temps de  
   soudage
* Temps de chauffage sans attendre
* Avec couteau incassable pour couper film
* Consommation contrôlée de matériel
* Support de rouleau de feuille intégré 
* 2 ans garantie de bon fonctionnement 
* “Garantie Service agrée” pour I’appareil  
   à cause de la présence du couverce Garan   
   tie & Entratien.
* Renk xxxxxxxxxxxxx 
* “Dispositif de suivi de transportation’’  
   avec capteur à chocks.
* CE & ISO setifikası

Teknik Veriler
Teknik veriler önceden değiştirilebilir!

Technical Datas
Technical alterations without prior notice!

Caracteristiques Techniques
Sous réserve de modifications techniques!

Materyal Material Matériel à souder

Sterilizasyon poşeti Sterilization packaging "Emballage de produit stériles avec ou sans plis latéraux"

Kapatma zamanı Welding time Temps de soudage

Ayarlanabilir sürekli Stepless adjustable Réglable en continu

Poşet genişliği Foil width Largeur du film

300 mm

Kapatma eni Seal seam widht Largeur de la soudure

10mm Düz 10mm, plain 10mm, lisse

Kapatma boyu Seal seam lenght Longucur de la soudure

Maks. 310mm Max. 310mm Max. 310mm

Güç kaynağı Power supply Branchement réseau

115V 60Hz. / 230V 50 Hz.

Güç sarfiyatı Rated power Puissance

870 VA

Ağırlığı Weight Poids

Yaklaşık 9Kg Ca. 9Kg Environ 9Kg

Ebadlar (UxDxY) Dimensions (L x D x H) Dimensions (L x D x H)

418 x 321 x 125 mm

Aksesuarlar Accessories Accessories

Poşet tablası Side table Table rallonge

 No: 221-110-010, Model: GD030TC, 360 x 230 x 40mm, 0,75 Kg.

Rulo Taşıma Standı Roll Holder Stand Porteur de rouleau

 No: 221-110-025, Model: GD030RC, 450 x 180 x 75mm, 0,75 Kg.
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ABGPack® Rulo- Reels-Film Tubularies221-110-010: GD030TC
Rulo Tablası - Roll Tray 

- Table de rouleau

Aksesuarlar - Accessories - Accessories

221-110-025: GD030RC
Rulo Taşıma Standı - Roll Holder Stand 

- Porteur de rouleau
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