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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.

JASA 350 Hybrid 

De Hybrid verpakkingsmachine; voor het 

verwerken van alle papiersoorten, maar 

ook andere materialen zoals plastic. Zeer 

korte omsteltijd gecombineerd met kleine 

footprint; hoge flexibiliteit op de vierkante 

meter.

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 AGF producten.

MACHINE SPECIFICATIES
Mechanische capaciteit** (verp./min.) 80
Omsteltijd (min.) 10
Elektrische capaciteit (kW) 2,3
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)) 78
EG verklaring ja

MODEL        JASA 350 Hybrid 

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) 2.400 x 1.500 x 2.000
Netto gewicht* (kg) 900
Verpakkingsgewicht* (kg) 940
Land van herkomst Nederland
Douane tariefcode 84223000

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

Headoffice: Hazenkoog 14, 1822 BS Alkmaar (NL)   T +31 72 561 27 00   E sales@jasa.nl  W www.jasa.nl              
W www.sleever.nl
US Office: 7429 Whitepine Rd, 23237, Richmond VA (USA)   T +1 804 442 6636  E sales@jasapackaging.com       
W www.jasapackaging.com 
Niederlassung Deutschland: Hoffmannallee 41-51, 47533 Kleve, Deutschland (DE)  T +49 2821 778096       
E sales@jasapackaging.de  W www.jasapackaging.de

** De uiteindelijk behaalde capaciteit is afhankelijk van de product & folie specificaties, verpakkingsmaten, portiegrootte, invoermethode en omgevingsvariabelen. 

*** Het wordt aangeraden om de machine direct te verbinden met de hoofdvoeding zonder tussenliggende stekker. Mocht de plaatselijke regelgeving een aardlekauto-

maat vereisen is het nodig om een G/F karakteristiek (ÖVE E 8601) te kiezen welke geschikt is voor servo controllers en frequentieregelaars.

De Hybrid verpakkingsmachine heeft een servo aangedreven horizontaal sealsysteem. De sealbekken zijn eenvoudig te verwisselen, 
waardoor het verpakkingsproces niet stil komt te liggen. Ook is het mogelijk om snel te wisselen van verpakkingsvolume, -type en -materiaal. 
Dit sealsysteem is sneller en geeft meer sealdruk dan een sealsysteem op lucht. De hoge sealdruk is belangrijk voor diverse 
verpakkingsmaterialen, en dan vooral voor papier. De Hybrid verpakkingsmachine is daardoor extra geschikt om sealbaar papier te 
verwerken. Het verwisselbare sealsysteem biedt de mogelijkheid om per verpakkingsmateriaal het meest geschikte sealprofiel toe te passen.



Korte omsteltijden 

Machine besturing 
Siemens Simotion

Conform CE 
veiligheidsnormeringen

JASA SmartDisplay

RVS constructie
en hygiënisch design

Max. lengte (A) (mm) 2704   
Max. breedte (B) (mm) 1.345 
Max. hoogte (C) (mm) 1860
Max. buiten diameter folierol (mm) 450 
Max. gewicht folierol (kg) 60
*Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de machine uitvoering.

ZAKKEN

ZAKFORMATEN

Zakbreedte, centrisch gesloten (mm) 150 - 350 
Zakbreedte, excentrisch gesloten (mm) 170 - 350 
Zaklengte, in één sealstap (mm)        420 
Optie: zaklengte, in één sealstap (mm) 570 
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 De JASA 350 Hybrid is een flexibele machine die verschillende soorten verpakkingsvormen kan produceren met behulp van de diverse 
opties. 

ZAKVORMEN

BESCHIKBARE FOLIES JASA 350 Hybrid
Polyethyleen V  
Polypropyleen V 
Gelamineerde folies V
(Gecoat) papier* V
 Bedrijfstemperatuur: tussen +15 en +23°C

 Relatieve vochtigheidsgraad: tussen 30 - 50% at 20°C zonder condensatie.

Pillowbag Gusseted bag Blockbottom Vertisac

AFMETINGEN* JASA 350 Hybrid 

Uitwisselbaar seal 
systeem

BESCHIKBARE OPTIES JASA 350 Hybrid 

Luchtdruk unit V
Product opvang kussens V
Mes voor gemakkelijke opening seal V
MAP aansluiting V 
Kettingzakken evt geperforeerd V
Folie aanplaktafel d.m.v. tape of sealen V
Water injectie V
Sensor voor detectie luminicerende merkstreep V
Kastverwarming V
Perforator (diverse mogelijkheden) V
Handgreep in verpakking V
Label applicator V
Thermo transfer printer V
Heatseal sealsysteem V
Multiseal sealsysteem V
Pulsseal sealsysteem V
Zij-invouw / blokbodemsysteem V
Enkelzijdig opgehangen folieas V

Doy style




