MIKE GLAS
“MET DE JASA 350, KUNNEN WIJ
ONZE SPRUITEN SNELLER EN
VAKKUNDIGER VERPAKKEN DAN
HANDMATIG.”

Jan Glas heeft in 1956 Glas Groenten opgericht. Hij kweekte groenten zoals spruitjes,
boerenkool, waspeen en verschillende soorten kool op de eilandjes in het Rijk der Duizend
Eilanden in Broek op Langedijk. Als deze oogstrijp waren voor de handel ging hij met zijn
koolschuit vol groenten naar de Broekerveiling waar alles geveild werd. Enkele jaren later
verkocht hij zijn groentes aan zelfbedieningszaken die langzamerhand veranderden in
supermarkten.

C A S E STO RY

HISTORIE

• De JASA350 is ook eenvoudig aan te passen voor de

De zoon van Jan, Henk Glas, kwam in 1964 in het bedrijf. Hij

• Labelingsystemen kunnen eenvoudig in de machine

productie van verschillende type zakken.
hielp zijn vader bij het verwerken van groenten richting de

ingebouwd worden.

supermarkt. Er werden steeds meer groenten ingekocht die
ook in het bedrijf werden verpakt. In 1994 was ook de zoon
van Henk, Mike Glas, oud genoeg om zijn vader te helpen op de
werkvloer. Hij maakte de keuze om ook aan groothandels en

SYSTEEM SPECIFICATIES

horeca te leveren. Glas Groenten werd ondertussen zo groot
dat in 2000 werd besloten om te gaan automatiseren en te

• JASA350.

verhuizen naar Broek op Langedijk. Glas Groenten is tot op de

• Verpakking: pillow bags met 500-1000 gram spruiten.

dag van vandaag een echt familiebedrijf.

• Verpakkingsmateriaal: PP en laminaat folie op rol.
• Capaciteit tot ca. 45 zakken per minuut.

SAMENWERKING MET JASA

JAAR VAN INSTALLATIE

Glas Groenten werkt sinds 2003 samen met JASA. De eerste
machine bestond uit een speciale boerenkool lijn en in 2015

• 2015

is er een JASA 350 geleverd voor het verpakken van spruiten.
Mike Glas: “Met de 350 verpakken wij onze spruiten in
moderne plastic zakken in plaats van netverpakkingen en
wordt er gelijk netjes een label op geplakt”.

APPLICATIE
• Het verpakken van spruiten.

BELANGRIJKSTE REDENEN OM VOOR
JASA TE KIEZEN

JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en
flexibiliteit in verpakkingsmachines. Wij zijn specialist in het

• De JASA350 is zeer geschikt voor het verpakken van
bulkgoederen in zakken van folie op de rol.
• De machine is compact en neemt daardoor weinig ruimte in

ontwikkelen en bouwen van verticale verpakkingsmachines,
sleevers en complete weeg- en verpakkingslijnen.
Wereldwijd vertrouwen producenten en verpakkers van
voedingsmiddelen al meer dan dertig jaar op onze expertise.

beslag.
• De JASA350 is eenvoudig aan te sluiten op (bestaande)

JASA staat 24/7 voor u klaar.

weeg- en doseersystemen.
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