
JASA Sleever voor het verpakken van appels zonder plastic foliemateriaal

JASA SLEEVER
JASA Sleever voor appels 

100% karton* en 100% geschikt voor recycling



Er is geen ontkomen aan: de consument is flink bezig met het 

consuminderen van plastic. Daarom gaat deze steeds vaker op 

zoek naar recyclebare oplossingen 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 nauw in de gaten. Daarom ontwikkelden 

we een revolutionaire nieuwe innovatie voor het verpakken van 

appels in schalen. En het mooie? Het is 100% karton, zonder 

plastic en dus 100% geschikt voor recycling. 

Een kartonnen sleeve vervangt het folie materiaal dat nu 

gebruikt wordt om appels te verpakken. De sleeves zijn 

gemaakt van karton en zijn in veel gevallen te gebruiken 

met uw huidige schalen. Uiteraard is dezelfde Sleever ook 

geschikt voor het verpakken van andere fruit, groente en 

aardappelproducten. Kortom, het is dé oplossing voor 

duurzame schaalverpakkingen.

SCHAALVERPAKKINGEN MET 
KARTONNEN SLEEVES 

VOOR HET PLASTICVRIJ VERPAKKEN 
VAN APPELS



SCHALEN EN SLEEVES VOOR APPELS

De JASA sleever personaliseert een appelschaal door rondom 

een voorgelijmde, voorgevouwen sleeve aan te brengen. 

Rechthoekige en vierkante schalen kunnen van 2-zijdig 

gesloten sleeves worden voorzien. Door middel van het 

innovatieve design blijven de appels zichtbaar in de verpakking 

en kunnen deze niet uit de verpakking genomen worden. Een 

label aan de onderzijde van de schaal houdt de sleeve op 

zijn plek en biedt ruimte voor zowel de productinformatie 

als de barcode. Daarnaast is er een handvat in het ontwerp 

geïntegreerd zodat de verpakking makkelijk draagbaar is

Het compacte ontwerp van de Sleever zorgt ervoor dat 

de machine eenvoudig in een bestaande verpakkingslijn 

is in te bouwen. De diverse, modulair ontworpen, in- en 

uitvoersystemen zorgen voor een eenvoudige integratie.

RAZENDSNEL VERPAKT 

De sleeve is zo ontworpen dat hij op maat gesorteerd fruit 

optimaal op zijn plaats houdt. Doordat het fruit van te voren 

op maat gesorteerd is, kunt u optimaal gebruikmaken van 

de snelheid van de Sleever. De JASA Sleever is beschikbaar in 

een enkel- of dubbelbaans uitvoering en optioneel met een 

bypass of rejectstation. De capaciteitsindicatie van een enkele 

Sleever is 50 sleeves per minuut en van een dubbele Sleever 

100 sleeves per minuut. De daadwerkelijke capaciteit van de 

Sleever is onder andere afhankelijk van uw toepassing, de 

configuratie van uw verpakkingslijn en in het bijzonder het 

formaat en de stevigheid van de schaal en de sleeve en de 

aanvoersnelheid van het product. De productiecapaciteit wordt 

uitsluitend gegarandeerd indien JASA gelegenheid heeft gehad 

om testen uit te voeren met schalen, sleeves en producten die 

in de praktijk gebruikt worden.

DE COMPLETE LIJN 

Naast modulaire uitbreidingssystemen zoals invoer, 

uitvoer en reject- en bypass stations, levert JASA ook 

aanverwante machines om een compleet geautomatiseerde 

verpakkingslijn voor schalen samen te stellen. In deze 

verpakkingslijnen kunnen zowel door JASA ontwikkelde 

machines, als machines van partnerbedrijven geïntegreerd 

worden. Dit maakt het mogelijk om in de meeste gevallen uw 

huidige schalen te blijven gebruiken.

SNEL TERUGVERDIEND

Door de minimale impact van omstellen op de pro-

ductie, heeft de gebruiker aan het einde van de dag 

veel meer schalen verwerkt dan gebruikelijk is in dit 

productieproces. Waar de meeste Sleevers ruim een 

half uur stilstaan tijdens omstellen, heeft JASA deze 

tijd tot minder dan 5 minuten teruggebracht. Door het 

inzetten van de JASA sleever kan met dezelfde flexibili-

teit als bij handmatig sleeven, waarbij meestal 1,5 tot 3 

FTE per lijn ingezet worden, een hogere output behaald 

worden. Hierdoor heeft de machine een uiterst korte 

terugverdientijd.

 



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
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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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