WOBBE FEENSTRA
PRODUCTIELEIDER BIJ VEZET

“MET EEN OMSTELTIJD
VAN NOG GEEN
5 MINUTEN HERVATTEN
WE DE PRODUCTIE
IN EEN HANDOMDRAAI.”

Vezet in Warmenhuizen (Noord-Holland) is het grootste groenten- en fruitverwerkingsbedrijf
van Europa. Fruitsalades, sla- en groentemixen, rauwkost, pizza’s, kant-en-klaarmaaltijden; Vezet
maakt iedere dag meer dan 350 verschillende producten voor het versschap van supermarkten en
voor andere aanbieders van vers en gezond voedsel. Ruim honderd jaar geleden begon Vezet met
het verhandelen van zuurkool. Vandaag de dag verwerkt het bedrijf 1,5 miljoen kilo grondstoffen
per week. Vezet is Europees marktleider op het gebied van vers gesneden groente en fruit en
hecht veel belang aan hygiëne, duurzaamheid en kwaliteit.

CAS E STORY

DE JASA SLEEVER VERHOOGT
DE PRODUCTIE-OUTPUT

Na enkele weken productie was al duidelijk dat we enorme
winsten behaalden in onze productietijd. Met een omsteltijd
van nog geen 5 minuten hervatten we de productie in een

Het assortiment van kant-en-klaarmaaltijden in schalen met
een sleeve is de afgelopen jaren sterk gegroeid. “De bredere
variëteit binnen deze productgroep vergt veel van onze
productie,” aldus Wobbe Feenstra, productieleider van deze

handomdraai.”

ALLES STAAT OF VALT
MET GEMAK EN SNELHEID

afdeling bij Vezet. “Er moet regelmatig van sleeve gewisseld
worden en ondanks het redelijk eenvoudige proces -

Piet Pannekeet, oprichter en directeur bij JASA, legt uit:

we plaatsen een voorgevouwen en voorgelijmde sleeve om

“We hebben de sleever ontworpen door terug te gaan

een gesealde schaal - verliezen we dagelijks veel tijd bij het

naar de basis; hoe combineer je een eenvoudige bediening

omstellen. Met onze bestaande machines zijn we hier al snel

met een korte omsteltijd? Eigenlijk vanuit een financieel

30-40 minuten per keer aan kwijt. Het terugdringen van dit

oogpunt bekeken: hoe haal ik aan het eind van de dag

verlies aan productietijd is onze hoogste prioriteit geweest bij

zoveel mogelijk productie-uren uit mijn machine? Na enkele

het selecteren van een nieuwe sleever. Daarnaast spelen zaken

ontwikkelconcepten geëvalueerd te hebben realiseerden we

als een hygiënisch ontwerp, eenvoudige bediening en snelheid

ons dat alles staat of valt met gemak en snelheid. We hebben

van verpakken een belangrijke rol. Het spreekt voor zich dat

dit gerealiseerd door van de sleever cassette het hart van de

ook de kwaliteit van service en onderhoud een belangrijk

machine te maken. Ieder ontwerp sleeve heeft zijn eigen - op

selectiecriterium is. Ongewenste stilstand kunnen we ons niet

maat gemaakte - cassette. Wanneer de cassette gewisseld is,

veroorloven en we hebben goede ervaringen met JASA. Sinds

wordt tegelijk de breedte van de schaalgeleiding aangepast

2003 werken we al met een aantal andere machines van JASA

middels het autotracking systeem. Binnen 5 minuten stel je

zoals de lijnen voor het wegen en vullen van de fruitsalades.”

de gehele machine om van de ene naar de andere schaal en

DE WERKING VAN DE JASA SLEEVER
IS ZEER EENVOUDIG

sleeve. Zo zie je dat eenvoudig probleemoplossend denken
de beste oplossingen brengt. Dit is iets waar we - mag ik als
oprichter van JASA met trots zeggen - goed in zijn.”

Na een uitvoerige testprocedure is definitief gekozen voor JASA.

JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en

De JASA sleever voldoet volledig aan de door Vezet gestelde

flexibiliteit in verpakkingsmachines. Wij zijn specialist in het

eisen. Doordat de machine zeer compact gebouwd is, kan deze

ontwikkelen en bouwen van verticale verpakkingsmachines,

bovendien zeer eenvoudig binnen bestaande lijnen ingebouwd

sleevers en complete weeg- en verpakkingslijnen.

worden. Wobbe Feenstra: “Wat ons met name aanspreekt is

Wereldwijd vertrouwen producenten en verpakkers van

de eenvoudige werking van de machine. Tijdens het wisselen

voedingsmiddelen al meer dan dertig jaar op onze expertise.

van de ene sleeve naar de andere hoeven we geen moeilijke en

JASA staat 24/7 voor u klaar.

tijdrovende aanpassingen te doen. Het wisselen van de sleeve
cassette en het selecteren van een ander programma volstaat.

Hazenkoog 14, 1822 BS Alkmaar (NL) T +31 (0)72 561 27 00 E sales@jasa.nl W www.jasa.nl
/JASAPackagingSolutions

