JASA SLEEVER
JASA Sleever voor het personaliseren van schalen
en cups met voorgevouwen en voorgelijmde sleeves.

JASA Sleever voor kant-en-klaar maaltijden, salades, vlees- en visproducten,
gesneden fruit en tapas.

SCHAALVERPAKKINGEN MET SLEEVES
WORDEN STEEDS POPULAIRDER
De hedendaagse consument wil zich het leven steeds

Voor deze convenience producten wordt steeds

gemakkelijker maken. Binnen de foodsector is dit duidelijk

meer gebruik gemaakt van (voorbedrukte) schalen.

zichtbaar in de enorme groei van convenience producten. Kant-

Als alternatief voor de dure bedrukkingen van de schaal en

en-klaarmaaltijden, salades, gesneden fruit, tapasproducten,

folie (productiekosten, opslag en logistiek) wordt het sleeven

enz. maken een zeer sterke groei door. Niet alleen de inhoud

van schalen steeds populairder. Een sleeve biedt veel meer

moet “convenient” zijn, ook aan de verpakking worden steeds

bedrukkingsmogelijkheden, heeft een hogere resolutie en

hogere eisen gesteld. Het moet er mooi uitzien, er moet veel

meer flexibiliteit, zelfs de binnenkant kan bedrukt worden. Ook

informatie zichtbaar zijn, het wordt zo op tafel gezet en er moet

wanneer de verpakkingen in het schap gestapeld worden blijft

direct uit gegeten kunnen worden. Daarnaast wordt het belang

er een groot bedrukt vlak zichtbaar.

van “branding” in het schap steeds belangrijker.

GROTE VARIATIE IN
SCHALEN EN SLEEVES

SNEL TERUGVERDIEND
Door de minimale impact van omstellen op de productie, heeft

De JASA sleever personaliseert een schaal door rondom

de gebruiker aan het einde van de dag veel meer schalen

een voorgelijmde, voorgevouwen sleeve aan te brengen.

verwerkt dan gebruikelijk is in dit productieproces. Waar de

Rechthoekige, ronde, ovale en vierkante schalen, trays en

meeste sleevers ruim een half uur stilstaan tijdens omstellen,

bekers met een deksel, een topseal of een flowpack kunnen

heeft JASA deze tijd tot minder dan 5 minuten teruggebracht.

van 2- of 3-zijdig gesloten sleeves worden voorzien.

Door het inzetten van de JASA sleever kan met dezelfde flexi-

De machine is ontworpen voor producenten van

biliteit als bij handmatig sleeven, waarbij meestal 1,5 tot 3 FTE

levensmiddelen die op zoek zijn naar een uiterst flexibele

per lijn ingezet worden, een hogere output behaald worden.

machine om binnen enkele minuten van de ene schaal/sleeve

Hierdoor heeft de machine een uiterst korte terugverdientijd.

combinatie naar de andere om te stellen.
Het compacte ontwerp maakt dat de machine eenvoudig
in een bestaande productielijn is in te bouwen. De diverse,

STATE-OF-THE-ART TECHNIEK
MET JASA SMARTDISPLAY

modulair ontworpen, in- en uitvoersystemen zorgen voor een
eenvoudige integratie.

De JASA sleever is volledig servo gestuurd en ontwikkeld met
zo weinig mogelijk bewegende delen als doelstelling. Samen
met een betrouwbare PLC besturing, gekoppeld aan het JASA

DE SLEEVER CASSETTE
GARANDEERT EXTREEM
KORTE OMSTELTIJDEN

SmartDisplay ,zorgt dit voor een hoog bedieningsgemak;
voorprogrammeren en starten “met één druk op de knop”.
Dit resulteert in een sleever met zeer eenvoudige bediening in
combinatie met lage onderhoudskosten. De machine is gebouwd
conform de CE veiligheidsnormen, rondom afgeschermd en met

Na enkele machineontwerpen geëvalueerd te hebben

veiligheidssensoren op de deuren en alle bewegende delen.

bleek al snel dat het wisselen tussen de verschillende
sleeves ook echt alleen maar “het wisselen van de
sleeves” mocht betekenen, verdere omstelling zou niet

DE COMPLETE LIJN

nodig moeten zijn. Dit is mogelijk gemaakt door van de
sleever cassette het hart van de machine te maken.

Naast modulaire uitbreidingssystemen, levert JASA Packaging

Ieder model sleeve heeft zijn eigen, op maat gemaakte,

Solutions ook aanverwante machines om een compleet

cassette. Wanneer de cassette gewisseld is, wordt

geautomatiseerde sleever lijn op te bouwen. Zowel machines

tegelijk de breedte van de schaalgeleiding aangepast

die in eigen huis ontwikkeld en gebouwd worden, als machines

door middel van het autotracking systeem. Binnen

van partnerbedrijven kunnen in de lijn geïntegreerd worden.

5 minuten stel je de gehele machine om van de ene

Hierbij valt te denken aan weeg- en doseersystemen,

naar de andere schaal en sleeve.

vulstations, delta robots, schalen ontnesters, dekselaars,
taktbanen, dieptrek- en topsealmachines, enz.

JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit in
verpakkingstechnologie. Wij zijn specialist in het 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. JASA staat 24/7 voor u klaar.
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