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BrimaPack je obchodná spoloènosť ponúkajúca baliace a manipulaèné zariadenie pre potravinársky priemysel. Firma si 
zakladá na vysoko kvalitných baliacich systémoch založených na inovaènej technológii. Spoloènosť zaèala pred 10timi rokmi 
vývojom baliacich strojov na brokolici do prieťažnej fólie. 

V súèasnej dobe ponúka spoloènosť nieko¾ko typov strojov pre balenie zeleniny:

• VePack rady S: stroje pre balenie do prieťažnej fólie
• VePack rady P: stroje pre balenie do PP fólie
• VeSort: kalibraèný systém pre zeleninu
• VeCode: systémy pre tlaè a aplikáciu etikiet
• VeTrans: logistika pre systémy BrimaPack

VePack rady S 

Táto rada strojov bola vyvinutá pre balenie zeleniny do prieťažnej fólie a zahàòa dva modely, VePack 200-S a VePack 250-S. 
Tieto stroje sú schopné zabaliť širokú škálu produktov ako sú brokolica, kapusta, karfi ol alebo èínska kapusta do prieťažnej 
fólie. Kapacita strojov dosahuje až 23 balíèkov za minútu. V porovnaní s ruèným balením ponúkajú tieto stroje úsporu 
nákladov na pracovnú silu až 75%.

Najväèšími výhodami balenia so strojmi VePack rady S sú:
• nižšie náklady na balenie,
• vynikajúca a konštantná kvalita balenia bez zahmlievania fólie,
• znaèné zvýšenie životnosti zeleniny (napr. brokolice),
• redukovaná spotreba fólie (až 60% v porovnaní so zmrštite¾nou 

fóliou),
• nízke požiadavky na prevádzkové priestory a spotrebu energie,
• možnosť integrovanej pásky s reklamným nápisom, možnosti 

potlaèe a aplikácie etikety.
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VeSort 3600

Ide o triediaci systém, vhodný predovšetkým pre brokolicu a podobné produkty. Stroj VeSort 3600 je schopný triediť až 60 
výrobkov za minútu do maximálne 7 kategórií. Rezort môže byť integrovaný do kompletnej linky BrimaPack, ale je možné ho 
tiež kombinovať prakticky so všetkými baliacimi systémami.

Výhody systému VeSort:
• ve¾mi konkurencieschopná cena,
• reprodukovate¾ná váhová klasifi kácia,
• ¾ahká obsluha a údržba,
• ¾ahká obsluha a údržba,
• vysoký výkon s minimom pracovníkov,
• vysoké úspory na mzdových nákladoch a optimalizácia váhy,
• možnosť použitia na balenú i nebalenú zeleninu.

VePack 200-P 

Tento stroj bol vyvinutý pre balenie ¾adového šalátu, kapusty, koreòovej zeleniny a ïalších druhov zeleniny do CPP fólie 
(perforovanej). Ide o modulárny baliaci systém. Viac modulov môže byť integrovaných do jedného systému, èoho výsledkom 
bude vysoká baliaca produktivita. 

Automatický dávkovací systém, vrátane triedenia (pod¾a ve¾kosti, váhy a farby) a systémy optimalizácie fólie sú vhodné i pre 
vnútorné aplikácie (horizontálne systémy), ale tiež pre zostavy s aplikáciou priamo v teréne (vertikálne systémy).

Najväèšími výhodami balenia so strojmi VePack rady P sú:
•  inovaèný baliaci design + nízke náklady na balenie,
•  uzavretie prostredníctvom zvárania fólie, pevné a vzh¾adné balenie, produkt môže dýchať,
•  znaèné zvýšenie životnosti zeleniny (napr. kapusta alebo koreòové zeleniny),
•  integrované triedenie a možnosť tlaèe a aplikácie etikiet.


