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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.

De JASA QUICKPACK is een multifuncti-

onele verpakkingsmachine, ontworpen 

voor het verpakken van onbewerkte AGF 

producten. Deze veelzijdige machine kan 

de meest gangbare verpakkingsvormen 

produceren van veel verschillende verpak-

kings materialen. De Carry Fresh verpak-

king word hierop gemaakt. Het unieke label 

synchronisatie systeem zorgt ervoor dat 

de voor- en achterzijde van de verpakking 

altijd synchroon lopen.

Alle gegevens, producten en product details zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder opgave gewijzigd worden. 
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Een machine speciaal ontworpen voor het 
verpakken van niet bewerkte fruit en groenten.

MACHINE SPECIFICATIES
Mechanische capaciteit** (verp./min.)   40
Omsteltijd (min.)    10 
Elektrische capaciteit (kW)                                                                3
Elektrische aansluiting***      3x400VAC+N+PE, 16A, 50HZ / 3x240 VAC+PE, 16A, 60HZ(additionele opties benodigd) 
Benodigde luchtdruk (bar)       6
Pneumatische capaciteit* (l/min.)     520
Perslucht specificaties    8573-1:2010{7:4:4]

MACHINE KLASSE
IP klasse machine    55
IP klasse display en elektrische kast   65
Geluidsemissiedruk (dB(A))    72
EG verklaring    ja 

MODEL                                                            JASA QUICKPACK 

OMGEVINGSVARIABELEN VOOR VERPAKKINGSMACHINES
Omgevingstemperatuur      tussen +5 en +40 °C
Relatieve vochtigheidsgraad                  tussen 10% - 90% bij 20 °C, zonder condensatie 

TRANSPORT
Afmeting pallet verpakking* (L*B*H)(mm)   2.900 x 1.600 x 2.300
Netto gewicht* (kg)    925
Verpakkingsgewicht* (kg)    975
Land van herkomst    Nederland
Douane tariefcode    84223000

*   Capaciteiten, afmetingen en gewichten kunnen afhankelijk zijn van de machine uitvoering.

** De uiteindelijk behaalde capaciteit is afhankelijk van de product & folie specificaties, verpakkingsmaten, portiegrootte, invoermethode en omgevingsvariablen. 
*** Het wordt aangeraden om de machine direct te verbinden met de hoofdvoeding zonder tussenliggende stekker. Mocht de plaatselijke regelgeving een    

         aardlekautomaat vereisen is het nodig om een G/F karakteristiek (ÖVE E 8601) te kiezen welke geschikt is voor servo controllers en frequentieregelaars.
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Polyethyleen                                                                          V          
Polypropyleen                                                                           V               
Gelamineerde folies                                                                           V
Gelamineerd net (Claf, Oxtex, Xmesh, Juta, etc)                                                                          V
Gextrudeerd net                                                                           V 
*Gecoat papier                                                                           V 
Bedrijfstemperatuur: tussen +15 en +23°C

Relatieve vochtigheidsgraad: tussen 30% - 50% at 20°C, zonder condensatie
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Korte omsteltijden 

PLC besturing,
Siemens

Conform CE 
veiligheidsnormeringen

JASA SmartDisplay

RVS constructie
en hygiënisch design

ZAKKEN

ZAKFORMATEN

 De JASA QUICKPACK is een multifunctionele machine die verschillende soorten verpakkingsvormen kan produceren met behulp van de 
diverse opties. 

ZAKVORMEN

BESCHIKBARE FOLIES     JASA QUICKPACK 

Pillowbag Gusseted bag

Max. lengte (A) (mm)                                                              2.884           
Max. breedte (B) (mm)                                                                1.419                
Max. hoogte (C) (mm)                                                               1.887
Max. buiten diameter net rol (mm)                                                                  800
Max. buiten diameter folierol (mm)                                                                 400                                                                 
Max. gewicht net rol (kg)                                                                      60
Max. gewicht folierol (kg)                                                                      40                                                              
*Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de machine uitvoering.                                                  

AFMETINGEN*                                                                          JASA QUICKPACK 

Vertisac Carry Fresh®Doy Style Carry-Charta®

Zakbreedte, centrisch gesloten (mm)                                                         150 - 350 
Zakbreedte, excentrisch gesloten (mm)                                                         170 - 350 
Zaklengte, in één sealstap (mm)                                                                     420 
                                                                                  

BESCHIKBARE OPTIES     JASA QUICKPACK met multiseal 
 

Label sychronistatie unit     V
Luchtdruk unit     V
Productopvangkussens     V           
Kastverwarming            V
MAP aansluiting     V
Folie-aanplaktafel tape of seal     V
Sensor voor detectie luminiserende merkstreep    V 
Additionale afwikkelunit voor losse folierol    V
Foliesturing     V
Thermo transfer printer     V
Label applicator     V
Perforator systeem     V 


