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BrimaPack je obchodní spoleènost nabízející balicí a manipulaèní zaøízení pro potravináøský prùmysl. Firma si zakládá na 
vysoce kvalitních balicích systémech založených na inovaèní technologii. Spoleènost zaèala pøed 10ti lety vývojem balicích 
strojù na brokolici do prùtažné fólie. 

V souèasné dobì nabízí spoleènost nìkolik typù strojù pro balení zeleniny:

• VePack øady S: stroje pro balení do prùtažné fólie,
• VePack øady P: stroje pro balení do PP fólie,
• VeSort: kalibraèní systém pro zeleninu,
• VeCode: systémy pro tisk a aplikaci etiket,
• VeTrans: logistika pro systémy BrimaPack.

VePack øady S 

Tato øada strojù byla vyvinuta pro balení zeleniny do prùtažné fólie a zahrnuje dva modely, VePack 200-S a VePack 250-S. 
Tyto stroje jsou schopny zabalit širokou škálu produktù jako jsou brokolice, zelí, kvìták nebo èínské zelí do prùtažné fólie. 
Kapacita strojù dosahuje až 23 balíèkù za minutu. V porovnání s ruèním balením nabízí tyto stroje úsporu nákladù na 
pracovní sílu až 75%.

Nejvìtšími výhodami balení se stroji VePack øady S jsou:
• nižší náklady na balení,
• vynikající a konstantní kvalitu balení bez zamlžování fólie,
• znaèné zvýšení životnosti zeleniny (napø. brokolice),
• redukovaná spotøeba fólie (až 60% ve srovnání se 

smrštitelnou fólií),
• nízké požadavky na provozní prostor a spotøebu energie,
• možnost integrované pásky s reklamním nápisem, možnosti 

potisku a aplikace etikety.
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VeSort 3600

Jedná se o tøídící systém, vhodný pøedevším pro brokolici a podobné produkty. Stroj VeSort 3600 je schopen tøídit až 60 
výrobkù za minutu do maximálnì 7-mi kategorií. Resort mùže být integrován do kompletní linky BrimaPack, ale je možné jej 
také kombinovat prakticky se všemi balicími systémy.

Výhody systému VeSort:
• velmi konkurenceschopná cena,
• reprodukovatelná váhová klasifi kace,
• snadná obsluha a údržba,
• snadná obsluha a údržba,
• vysoký výkon s minimem pracovníkù,
• vysoké úspory na mzdových nákladech a optimalizace váhy,
• možnost použití na balenou i nebalenou zeleninu.

VePack 200-P 

Tento stroj byl vyvinut pro balení ledového salátu, zelí, koøenové zeleniny a dalších druhù zeleniny do CPP fólie (perforované). 
Jedná se o modulární balicí systém. Více modulù mùže být integrováno do jednoho systému, jehož výsledkem bude vysoká 
balicí produktivita.

Automatický dávkovací systém, vèetnì tøídìní (podle velikosti, váha a barvy) a systémy optimalizace fólie jsou vhodné i pro 
vnitøní aplikace (horizontální systémy), ale také pro sestavy s aplikací pøímo v terénu (vertikální systémy).

Nejvìtšími výhodami balení se stroji VePack øady P jsou:
• inovaèní balicí design + nízké náklady na balení,
• uzavøení prostøednictvím svaøení fólie, pevné a vzhledné balení, produkt mùže dýchat,
• znaèné zvýšení životnosti zeleniny (napø. zelí nebo koøenové zeleniny),
• integrované tøídìní a možnost tisku a aplikace etiket.
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