
JASA Bag-2-Paper™ sluit verpakkingen 
zonder te sealen

JASA Bag-2-Paper™
JASA Bag-2-Paper™  

100% papier* en 100% geschikt voor recycling



Als producent verkoopt u dagelijks duizenden plastic 

folie verpakkingen. Maar het kan u als producent in de 

verpakkingsindustrie niet ontgaan zijn: de consument wil 

minder plastic verpakkingen en gaat daarom steeds vaker op 

zoek naar alternatieven of koopt verpakkingsvrije producten. 

Bij JASA staat innovatie hoog in het vaandel. Daarbij luisteren 

we goed naar de wensen van onze klanten en houden we de 

marktontwikkelingen goed in de gaten. Daarom hebben we 

een revolutionaire nieuwe technologie voor onze verticale 

verpakkingsmachines ontwikkeld: Bag-2-Paper™!        

En het mooie is: het is 100% papier, zonder plastic coating en  

100% geschikt voor recycling. Daarnaast wordt de verpakking 

gesloten zonder te sealen én razendsnel verpakt met de 

verticale verpakkingsmachine!

Onze revolutionaire Bag-2-Paper™ machine is uitermate 

geschikt voor het verpakken van droge producten zoals 

aardappels, uien, knoflook, sjalotten, noten, zaden en 

bloembollen.

MET DE JASA BAG-2-PAPER™ 
 IS HET ‘ALL ABOUT PAPER’



HOE WERKT HET?

JASA voert een rol voorgestanst papier in in onze verticale 

verpakkingsmachine. Dit papier bevat strategische geplaatste 

stansgaten die passen bij uw soort verpakking. De machine 

plaatst een label over de stansgaten om de verpakking in een 

later stadium te sluiten. Daarna wordt een verticale sluitstrip 

aangebracht, voordat het papier rondom de vulbuis wordt 

gevouwen. Een speciaal sluitmechanisme drukt het papier en 

het label samen en snijdt de zakken tegelijkertijd af. 

100% PAPIER* 

Doordat de verpakkingen van 100% papier* gemaakt zijn en 

geen plastic folie bevatten, zijn ze ook 100% geschikt voor 

recycling. Traditionele papieren verpakkingen bevatten vaak 

een plastic coating en zijn daardoor niet te recyclen. Daarnaast 

is het sealen van deze verpakkingen een traag proces wat niet 

alleen veel tijd, maar ook veel energie kost. JASA stapt hiervan 

af met Bag-2-Paper™: 100% papier*, zonder plastic coating en 

sluiten zonder te sealen.

PERFORMANCE EN SNELHEID

Dankzij het verticaal verpakken behouden de Bag-2-Paper™ 

machines de snelheid die u gewend bent. Doordat er geen hitte 

gebruikt wordt om de verpakkingen te sealen, zijn de Bag-2-

Paper™ machines ook nog eens heel energiezuinig. Dat is niet 

alleen goed voor het milieu, maar u merkt dat in de kosten. 

Daarnaast is de machine snel en gemakkelijk om te stellen en 

mocht u dat nog willen ook nog steeds  te gebruiken met uw 

plastic folie verpakkingen. 

 

SOORTEN VERPAKKINGEN

De nieuwe Bag-2-Paper™ verticale verpakkingsmachi-

ne is vooralsnog te gebruiken voor drie verschillende 

soorten verpakkingen: de vlakke pillow verpakking, een 

verpakking met zij-invouwen en doy-style verpakkin-

gen.

Het is ook mogelijk om op maat ontworpen zakken te 

gebruiken met de Bag-2-Paper™ machines. Onze JASA 

specialisten zullen dan samen met uw marketingafde-

ling een esthetisch en functioneel ontwerp maken die 

optimaal presteert op de Bag-2-Paper™ machines.



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.

Alle gegevens, producten en product details zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder opgave gewijzigd worden. 

* Disclaimer beschikbaar op www.jasa.nl 

B
R

O
-B

A
G

-2-PA
PER

-N
L-20190201-1.01

Headoffice: Hazenkoog 14, 1822 BS Alkmaar (NL)   T +31 72 561 27 00   E sales@jasa.nl 

US Office: 7429 Whitepine Rd, 23237, Richmond VA (USA)   T +1 804 290 3683   E sales@jasapackaging.com                                                                
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