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Firma BrimaPack stała się czołowym 

graczem na rynku rozwiązań do trans-

portu takich warzyw, jak sałata lodowa, 

brokuły i inne warzywa oraz owoce. W 

BrimaPack opracowano systemy paku-

jące „NicePack”, które w porównaniu do 

innych technologii gwarantują długi okres 

przechowywania i niższe koszty pakowa-

nia. Dzięki swojemu zaangażowaniu w 

dostarczanie zintegrowanych rozwiązań 

systemowych, a nie pojedynczych mas-

zyn, BrimaPack oferuje kompletne rozwią-

zania pakowania dla pakowalni i platform 

pakowania w terenie. Oszczędzają one do 

50% kosztów pakowania, wydłużają okres 

przechowywania oraz poprawiają prezen-

tację produktu. 

W przypadku zastosowań terenowych op-

racowaliśmy kompletną gamę nowoczes-

nych samojezdnych platform terenowych. 

Nadają się zarówno do prac związanych 

z sadzeniem, jak i ze zbiorem. Każda 

jednostka jest skonfigurowana zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami klienta. Wy-

jątkowy system e-Drive firmy BrimaPack 

znacznie obniża koszty paliwa i emisję 

szkodliwych substancji oraz zapewnia 

optymalne możliwości kierowania, które 

zaspokajają nie tylko dzisiejsze, lecz rów-

nież przyszłe wymagania. Dzięki naszemu 

podejściu w kierunku zintegrowanych 

rozwiązań systemowych (w tym techno-

logii stosowanych przed sortowaniem i 

po sortowaniu, technologii związanych z 

danymi, etykietowaniem/drukowaniem i 

logistyką) każdy klient otrzymuje optymal-

ne rozwiązanie dopasowane do własnych 

wymagań.

Informacja prawna:
Dane techniczne mogą się różnić w zależności od zastosowania. Firma BrimaPack zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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NicePackKorzyści i technologia 

Systemy pakowania VePack z rodziny 

P-series zaprojektowano pierwotnie do 

pakowania sałaty lodowej i brokułów. W 

wyniku wprowadzania kolejnych modyfi-

kacji oraz opracowania specjalnych folii 

systemów tych można obecnie używać do 

pakowania kalafiora, melonów oraz innych 

warzyw i owoców. Każda specjalnie 

opracowana folia do pakowania została 

zoptymalizowana pod kątem parame-

trów roboczych i maksymalnego okresu 

przechowywania. System pakujący łączy 

innowacyjny wygląd opakowania (zam-

knięte, ale oddychające i ciasne opako-

wanie z uszczelnieniem w tylnej części) z 

wydajną i modułową konstrukcją maszy-

ny. Maszyny zaprojektowano z myślą o 

stosowaniu w magazynach, jak również w 

terenie podczas zbiorów.

Można stosować folie gładkie i wstępnie 

zadrukowane oraz łączyć je z automa-

tycznymi rozwiązaniami etykietowania i/

lub drukowania. Takie opcje gwarantują 

najlepszą możliwą prezentację produktów 

oraz spełnienie wymogów związanych z 

identyfikacją i śledzeniem.

Korzyści:
• Dłuższy okres przechowywania połąc-

zony z doskonałą prezentacją na półce
• Innowacyjny wygląd opakowania, nis-

kie koszty pakowania oraz robocizny
• Szeroka gama wewnętrznych i ze-

wnętrznych rozwiązań pakowania
• Możliwość stosowania zintegrowa-

nych opcji etykietowania, kodowania i 
wstępnego drukowania
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NicePack Folia o dłuższym okresie przechowywania

Nowa folia BrimaFilm AF została opra-

cowana specjalnie z myślą o wydłużeniu 

okresu przechowywania brokułów i innych 

roślin z rodziny kapustowatych, takich jak 

kalafior czy kapusta. Okres przechowy-

wania wydłużono o co najmniej 5–8 dni 

(w 17 stopniach Celsjusza). Udało się to 

osiągnąć na naturalne sposoby popr-

zez zapewnienie optymalnej atmosfery 

przechowywania i prezentacji brokułów. 

Właściwości zapobiegające parowaniu 

oraz cechy opakowania jeszcze bardziej 

poprawiają świeży wygląd produktu, co 

pozwala razem zwiększyć sprzedaż oraz 

ograniczyć ilość odpadów. Folię zoptyma-

lizowano pod kątem brokułów. Nie zawie-

ra kosztownej perforacji, dodatku gazów 

ani substancji chemicznych, jak również 

żadnych substancji nakładanych na folię 

w celu pochłaniania gazu etylenowego 

uwalnianego z produktu. Na opakowanie 

o wydłużonym okresie przechowywania 

składają się dwa unikatowe elementy: 

folia BrimaFilm AF oraz system pakowa-

nia VePack 200-PHBR-XL. To połączenie 

zostało nominowane do nagrody Fruit Lo-

gistica Innovation (Innowacje w dziedzinie 

logistyki owoców).

Przykładowy test porównawczy okresu 

przechowywania z udziałem konwencjo-

nalnych opakowań (folia stretch oraz folia 

rozciągliwa/kurczliwa). Wyniki testu po 8 

dniach przechowywania w temperaturze 

17°C.   

Korzyści oferowane przez folię  
BrimaFilm AF:
• Możliwość łatwego wydłużenia okresu 

przechowywania świeżych brokułów o 
5–8 dni w porównaniu do innych metod 
i materiałów pakowania

• Wzrost sprzedaży i świeży wygląd  
produktu

• Okres przechowywania jest mniej  
narażony na brak chłodzenia  
wynikający z usterki układu  
chłodzenia oraz na ustawienie produktu 
na niechłodzonej półce.

• Produkt zachowuje podczas  
przechowywania zielony kolor, co  
potwierdza jego jakość i świeżość.

• Lepszy smak przez dłuższy czas.
• Średnia utrata masy poniżej 1%.
• Dzięki dłuższemu okresowi przechowy-

wania sprzedawcy ograniczają ilość 
odpadów o 50%. (Studium przypadku 
M&S w Wielkiej Brytanii)

• Zmniejszenie kosztów produkcji,  
dystrybucji i reklamacji.

• Mniejszy nacisk na łańcuch dostawy z 
powodu dłuższego okresu przechowy-
wania.

• Ograniczenie kosztów opakowań 
dodatkowych. Brak konieczności 
stosowania kosztownych pojemników 
styropianowych i lodu.

• Wyższe bezpieczeństwo żywności, 
opakowanie odporne na manipulacje i 
pełne możliwości śledzenia produktu.

• Łatwy w recyklingu materiał opakowa-
niowy.
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NicePackVePack 200-PHBR-XL

VePack 200-PH to samodzielny moduł 

stosowany w pakowalniach. Ten pod-

stawowy system, z ręcznym systemem 

podawania, nadaje się doskonale do 

ekonomicznego pakowania różnorod-

nych produktów. Można stosować folie 

gładkie i wstępnie zadrukowane. Każdy 

system można połączyć z automatycznym 

rozwiązaniem do etykietowania i/lub dru-

kowania, aby oszczędzić na dodatkowych 

pracach, poprawić wygląd produktu oraz 

ułatwić jego identyfikację. Wersje XL mas-

zyny obsługują folie większego rozmiaru, 

o szerokości do 650 mm, które umożli-

wiają pakowanie dużych produktów. 

Za pomocą jednego modułu można w cią-

gu minuty zapakować do 20 produktów. 

Można także połączyć wiele modułów 

w jeden system pakowania o wysokiej 

wydajności. Aby zaspokoić konkretne 

potrzeby oraz oszczędzić powierzchnię 

przy minimalnych wymogach w zakresie 

personelu, oferujemy kompletne rozwią-

zania logistyczne obejmujące powyżej 6 

modułów. System VePack 200-PHBR-XL 

to wersja przeznaczona specjalnie do pa-

kowania brokułów i kalafiora z dłuższym 

okresem przydatności.

Dane techniczne    VePack 200-PH  VePack 200-PHBR-XL
Wymiary   
Długość 1260 mm 1305 mm
Szerokość 825 mm 825 mm
Wysokość 1600 mm 1600 mm
Masa 150 kg 160 kg
Produkcja   
Maks. wydajność 900 szt./godz.1 900 szt./godz.1
Parametry elektryczne   
Zasilanie 230 VAC 50Hz+PE 230 VAC 50Hz+PE
Zużycie energii 0.75 kW 0.75 kW
Parametry pneumatyczne   
Źródło powietrza 7 barów 7 barów
Zużycie powietrza 100 L/min 100 L/min
Dane techniczne folii  
Typ folii Polipropylen CPP Polipropylen CPP
Szerokość 450-600 mm 450-650 mm
Grubość 12-17 µm 12-20 µm
Dostępne opcje VeCode: 
Drukowanie/etykietowanie

1  Wydajność zależy od rozmiaru produktu, warunków pakowania oraz typu zastosowanej folii.

Korzyści:
• Niski koszt inwestycji, wyjątkowa 

jakość produktu.
• Łatwa obsługa i prostota utrzymania.
• Budowa modułowa, zintegrowane 

rozwiązanie systemowe.
• Nadaje się do obsługi sałaty lodowej, 

brokułów, kapusty, kalafiora, melonów  
i innych produktów.
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NicePack VePack 200-PHH

Maszyna VePack 200-PHH jest wyposażo-

na w kompaktowy, zautomatyzowany, po-

ziomy system podawania (stół obrotowy). 

Ten system podawania działa jak „bufor”, 

który zapewnia operatorowi możliwość 

uzyskania maksymalnej wydajności. 

Oferuje także większą elastyczność pod 

względem liczby osób, które pracują przy 

maszynie. Jedna osoba wprowadza pro-

dukty do maszyny, a dwie osoby wypro-

wadzają produkty (w przypadku produkcji 

z wstępnym czyszczeniem). 

Maszyna VePack 200-PHH nadaje się 

idealnie do pakowania sałaty lodowej. Na 

żądanie moduły VePack PHH można zmo-

dyfikować tak, aby umożliwiały obsługę 

innych warzyw. W celu uzyskania systemu 

pakowania o wysokiej wydajności można 

ze sobą połączyć kilka modułów VePack 

200-PHH. Oferujemy gotowe do użytku 

opcjonalne rozwiązania logistyczne, dru-

karki i dyspensery etykiet.

Korzyści:
• Kompaktowa wersja zautomaty- 

zowanego modułu podawania.
• Funkcja bufora gwarantująca wyższą 

wydajność.
• Elastyczność pod względem liczby 

osób pracujących przy linii  
produkcyjnej.

• Możliwość pracy w roli systemu  
samodzielnego oraz w systemie zinte-
growanym. 

Dane techniczne     VePack 200-PHH
Wymiary 
Długość 1710 mm
Szerokość 950 mm
Wysokość 1510 mm
Masa 230 kg
Produkcja 
Maks. wydajność 1100 szt./godz.1
Parametry elektryczne 
Zasilanie 230 VAC 50Hz+PE
Zużycie energii 1 kW
Parametry pneumatyczne 
Źródło powietrza 7 barów
Zużycie powietrza 125 L/min
Dane techniczne folii 
Typ folii Polipropylen CPP
Szerokość 450-600 mm
Grubość 12-17 µm
Dostępne opcje VeCode: 
Drukowanie/etykietowanie 

1  Wydajność zależy od rozmiaru produktu, warunków pakowania 
oraz typu zastosowanej folii.
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NicePackVePack 200-PHV

VePack 200-PHV to system podawania 

pionowego zaprojektowany do obsłu-

gi sałaty lodowej. Wersja standardowa 

(VePack 200-PHV 16-5) jest wyposażona 

w 16 pojemników (z których 5 znajduje 

się w dolnej części). System ma 1900 

mm szerokości i jest idealny dla 1–2 

operatorów. Opcjonalnie oferujemy także 

szerszą wersję z większą liczbą pojem-

ników, która może być obsługiwana przez 

dodatkowych operatorów. Są dostępne 

systemy podawania o efektywnej długości 

do 3500 mm (VePack 200-PHV 26) na-

dające się do obsługi przez maksymalnie 

4 operatorów. 

System VePack 200-PHV może być 

dostarczany jako maszyna autonomiczna 

albo rozwiązanie wielosystemowe ze zin-

tegrowaną logistyką. Wszystkie systemy 

mogą być dostarczane z modułami ety-

kietowania i/lub drukowania. W połącze-

niu z systemem podawania pionowego 

oferujemy opcjonalny zintegrowany moduł 

klasyfikacji (wg masy i/lub rozmiaru) oraz 

moduł optymalizacji długości folii. Dzięki 

nim zbyt lekkie produkty nie są pakowa-

ne i udaje się w ten sposób ograniczyć 

koszty wymiany produktów, robocizny 

oraz folii.

Korzyści:
• Maksymalna elastyczność pod wzglę-

dem liczby osób pracujących przy 
maszynie

• Optymalne rozwiązanie do wstępnego 
czyszczenia w linii produkcyjnej

• Opcjonalna integracja modułów klasyfi-
kacji wg masy (i/lub rozmiaru)

• Możliwość zaoferowania kompletnych 
rozwiązań pakowania i transportu

 

Dane techniczne    VePack 200-PHV 

Wymiary 

Długość 2225 mm

Szerokość 2000 – 3500 mm

Wysokość 2320 mm

Masa 250 - 300 kg

Produkcja 

Maks. wydajność 1100 szt./godz.1
Parametry elektryczne 

Zasilanie 230 VAC 50Hz+PE

Zużycie energii 1 kW

Parametry pneumatyczne  

Źródło powietrza 7 barów
Zużycie powietrza 125 L/min

Dane techniczne folii                                    

Typ folii Polipropylen CPP
Szerokość 450-600 mm

Grubość 12-17 µm

Dostępne opcje VeCode: 
Drukowanie/etykietowanie

1  Wydajność zależy od rozmiaru produktu, warunków pakowania 
oraz typu zastosowanej folii.
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Korzyści i technologie Systemów zbierających

Najbardziej efektywny sposób pakowania 

warzyw to korzystanie z systemu pako-

wania w terenie. Z tego względu firma 

BrimaPack opracowała szereg głowic 

zbierających. Pracownicy mogą w terenie 

przycinać i czyścić produkt, a następnie 

umieszczać go w systemach podawania 

transportujących warzywa do maszyn 

pakujących. Po załadowaniu warzywa 

są dalej przetwarzane w nowoczesnych 

stacjach pakujących i kartonujących. Z 

głowicami do sałaty lodowej są używane 

moduły VePack 200-PRV, jednak można 

także zastosować różne systemy pakowa-

nia przepływowego. 

BrimaPack dostarcza moduły VePack 

200-PRV w kompletnych głowicach 

zbierających zintegrowanych systemowo. 

Mogą one zawiera od 1 do 9 jednostek 

pakujących o szerokości od 2 do 16 

metrów. Wydajność pakowania można 

zwiększyć nawet ponad dwukrotnie — 

do 400 główek/pracownika na godzinę. 

Całkowita wydajność stanowiska może 

wynosić 9900 główek/godz. produkowa-

nych efektywnie w ciągu dnia.

Z systemami pakującymi można opcjo-

nalnie zintegrować moduły automatycznej 

klasyfikacji według masy i/lub rozmiaru 

produktu. Połączenie bieżących danych 

GPS z naszym oprogramowaniem Brima-

Naut gwarantuje cenne dane umożliwiają-

ce optymalizację strategii związanej z 

plonami i zbiorami. Jeśli dodamy do tego 

funkcje VeCode, w zasięgu ręki znajdą się 

pełne możliwości śledzenia produkcji.

Obecnie występują trzy różne konstruk-

cje głowic na stanowiskach do zbiorów. 

Każdą głowicę stanowiskową można 

połączyć z naszym stanowiskiem Brima-

Pack e-drive oraz z większością stano-

wisk innych firm. Funkcje logistyczne zas-

tosowane w głowicach zbierających oraz 

platformach stanowiskowych są dopaso-

wane do konkretnych wymogów klienta. 

Dzięki naszej obszernej wiedzy specjalis-

tycznej możemy zaoferować najwyższą 

możliwą wydajność pakowania. Nie tylko 

projektujemy dla naszych klientów, lecz 

tworzymy kompletne głowice zbierające i 

integrujemy je z indywidualnie dobranymi 

platformami stanowiskowymi, oferując 

między innymi usługi oddania do eksp-

loatacji, szkolenia i rozruchu u klienta.
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Korzyści i technologieSystemów zbierających



System głowicy do zbiorów Atlantis to 

rozwiązanie pakowania bazujące na kon-

wencjonalnych/tradycyjnych systemach 

zbierających, które można z łatwością 

zastosować w terenie bez względu na 

zastosowaną metodę sadzenia. Pracow-

ników odpowiedzialnych za przycina-

nie można swobodnie przypisywać (w 

ramach limitów) do różnych systemów 

podawania i rzędów sałaty. Sam system 

głowicy Atlantis można przesuwać w obu 

kierunkach zbioru — w przód i w tył. Gło-

wica nadaje się do stosowania z kołowymi 

i gąsienicowymi modułami napędowymi. 

Składany dach chroni pracowników przed 

niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Dostępne szerokości zbioru wynoszą 

od 4 do 16 metrów. Zależnie od liczby 

systemów pakowania w głowicy zbierają-

cej można osiągnąć wydajność od 2200 

paczek do 9900 paczek na godzinę. Za-

leżnie od konfiguracji realistyczna średnia 

produktywność wynosi do 360 główek na 

pracownika, na godzinę przez cały sezon. 

Taką liczbę można uzyskać między innymi 

dzięki ergonomicznie zaprojektowanym 

stacjom pakowania.

Systemy do zbiorów  Atlantis 
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Systemy do zbiorów  Columbia

System głowicy do zbiorów Columbia 

zoptymalizowano pod kątem uzyskania 

najwyższej produktywności. W optymalnej 

konfiguracji pracownicy odpowiedzialni 

za przycinanie znajdują się w pozycji 

klęczącej, która jest najbardziej efektywna 

i ergonomiczna. Każdy pracownik jest 

przypisany do konkretnych rzędów oraz 

do konkretnego systemu podawania. 

Głowica dodatkowo umożliwia obcina-

nie produktu w konwencjonalnej pozycji 

roboczej. Pracownicy przycinający są 

zawsze skierowani w stronę produktu, 

co sprawia, że system nadaje się do 

stosowania z kołowymi i gąsienicowymi 

modułami napędowymi. Dzięki zasto-

sowaniu stanowiska z gąsienicami na 

pracę systemu nie wpływają niekorzystnie 

koleiny ani nierówności podłoża. 

Ze względu na innowacyjną konstrukcję 

wszyscy pracownicy są chronieni przed 

niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 

Dostępne szerokości zbioru wynoszą 

od 6 do 16 metrów. Zależnie od liczby 

systemów pakowania w głowicy zbierają-

cej można osiągnąć wydajność od 2200 

paczek do 9900 paczek na godzinę. Re-

alistyczna średnia produktywność wynosi 

do 400 główek na pracownika, na godzinę 

przez cały sezon. Taką liczbę można uzys-

kać między innymi dzięki ergonomicznie 

zaprojektowanym stacjom pakowania.
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Systemy do zbiorów    Discovery  

Discovery to samojezdny kombajn zryw-

kowy typu portalowego, zaprojektowany 

w celu spełnienia lokalnych wymogów, 

obowiązujących między innymi w Stanach 

Zjednoczonych. System jest wyposażony 

w wiele modułów pakujących, wznoszą-

cych pudełka i pakujących oraz funkcji 

logistyki zintegrowanych z kombajnem 

zrywkowym. W połączeniu z ładowaniem 

bocznym i funkcją transportu zapakowa-

nych pudełek do przyczepy bocznej ten 

system nadaje się idealnie do operacji 

typu portalowego.

Dostępne rozstawy osi wynoszą od 8 

do 14 metrów. Na żądanie są dostępne 

konfiguracje z rozstawem osi dopaso-

wanym do płyt dolnych 40-calowych i 

42-calowych. Typowy system 12-płytowy 

(40 stóp; 12,2 m) oferuje wydajność 

produkcyjną równą 7700 paczek na 

godzinę przy zaledwie połowie personelu 

konwencjonalnego kombajnu. Stanowisku 

typu portalowego można wykorzysty-

wać również do innych zadań. Transport 

drogowy odbywa się przy użyciu naczepy 

niskopodwoziowej lub dołączanego wóz-

ka jednoosiowego.



Firma BrimaPack opracowała szereg 

rozwiązań ułatwiających zbiory, które 

spełniają potrzeby hodowców roślin z 

mniejszymi polami i/lub zapotrzebowanie 

na bardziej zwinne i elastyczne systemy 

zbioru. Z tego względu są dostępne 

różnorodne taśmy zbierające i rozwiązania 

logistyczne. W ramach tej koncepcji moż-

na również integrować maszyny pakujące 

i systemy pakietowe. Rozwiązania ułat-

wiające zbiory można stosować z takimi 

warzywami, jak brokuły, sałata 

lodowa i kapusta. Systemy te są również 

wykorzystywane w procesie wzrostu 

roślin sadzonych w donicach. Wszystkie 

rozwiązania ułatwiające zbiory są skła-

dane i pozostają po złożeniu w obrębie 

3-metrowej szerokości transportowej. W 

terenie szerokość zrywki może wynosić 

do 12 metrów.
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Platformy stanowiskowe VeTrac 
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VeTrac to samojezdne stanowisko z gąsie-

nicami Caterpillar i z napędem elektryc-

znym. Układ napędowy zapewnia bardzo 

niskie zużycie paliwa, cichą pracę oraz 

wyjątkową precyzję kierowania. Stanowis-

ko VeTrac może być dostarczane w konfi-

guracji standardowej lub dopasowanej do 

indywidualnych preferencji klienta.

Moduł napędowy może wspomagać i 

obsługiwać sprzęt do zrywki, pakowania, 

pakietowania i sadzenia różnorodnych 

warzyw, sałat i ziół. Gąsienice Cater-

pillar gwarantują trakcję i zapobiegają 

uszkodzeniom gleby w niesprzyjających 

warunkach środowiskowych. W przypad-

ku wyposażenia stanowiska w system 

BrimaNaut w zasięgu ręki znajdzie się 

możliwość prowadzenia precyzyjnej up-

rawy oraz autonomicznej pracy. Stano-

wisko VeTrac może być transportowane 

na naczepie niskopodwoziowej lub być 

wyposażone w zintegrowaną wysuwaną 

oś napędową umożliwiają holowanie za 

ciągnikiem.
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Platformy stanowiskowe VeTrac

Korzyści:
• Wymiary platformy do 9 x 10,5 m.  

Szerokość transportowa 3 m.
• Gąsienice o szerokości 0,5–0,9 m oraz 

długości 4,5 m.
• Hydraulicznie składane skrzydła i dach.
• Udźwig to 10 ton z przodu i/lub z tyłu.
• Zużycie paliwa silnika wysokoprężnego 

nawet 3,5 l/godz.
• Emisja hałasu poniżej 75 dB!
• Prędkość od 35 do 3500 m/godz.
• Na życzenie system autopilota, GPRS, 

zdalnego sterowania i automatycznego 
poziomowania.



Platformy stanowiskowe Rover
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Platforma Rover to samojezdny, 2-osiowy 

system z napędem elektrycznym. Platfor-

ma Rover podczas zrywki wykorzystuje 

własny napęd, a w przypadku zmiany 

pola może być holowana, co gwarantuje 

maksymalną elastyczność i efektywność. 

Duże platformy robocze składają się w 

czasie krótszym niż 15 minut w nieduży 

moduł holowany. 

Zwinna i kompaktowa maszyna zbierająca 

Rover może być wyposażona w sprzęt 

pakujący do sałaty lodowej lub brokułów 

albo zostać skonfigurowana zgodnie z 

indywidualnymi potrzebami zbioru, trans-

portu i obróbki różnorodnych warzyw, ziół 

i roślin doniczkowych.



Korzyści:
• Platforma o szerokości do 5,5 m oraz 

długości do 9 m Szerokość  
transportowa 2,55 m lub 3 m

• Układ napędu: elektryczny
• Układ kierowania: mechaniczny z  

podwójnym połączeniem i piątym 
kołem kierującym

• 100% blokada mechanizmu  
różnicowego na każdej osi

• Zużycie paliwa silnika wysokoprężnego 
nawet 2,5 l/godz.

• Prędkość napędu e-drive od 35 do 
1800 m/godz. Dopuszczalna prędkość 
holowania do 25 km/godz.

• Na zamówienie system autopilota, 
GPRS, zdalnego sterowania i automa-
tycznego poziomowania.
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Platformy stanowiskowe Rover



VeLabel

Zależnie od rozmiaru etykiet są dostęp-

ne różne modele. System VeCode 660 

generuje etykiety o szerokości do 60 mm 

i długości do 60 mm, a system VeCode 

860 — etykiety w rozmiarach 80 x 80 mm. 

Oba można zamontować w maszynach 

VePack z rodziny P-series. System VeCo-

de 860 może współpracować z atramen-

tową drukarką linii produkcji.

VePrint

Dzięki drukarce VePrint tekst można dru-

kować bezpośrednio na folii. Oferujemy 

także drukarkę połączoną z dyspenserem 

etykiet. Takie rozwiązanie sprawia, że nie 

trzeba już wstępnie drukować etykiet w 

biurze. Nasze drukarki mogą także opcjo-

nalnie komunikować się przez sieć WLAN.

BrimaNaut

BrimaNaut to działające na komputerze 

i oferujące nieograniczone możliwości 

centrum gromadzenia i przechowywania 

danych. System podstawowy zapewnia 

stały dostęp do funkcji monitorowania 

produktywności, diagnostyki oraz pomocy 

technicznej online. Może z niego korzys-

tać na przykład dział sprzedaży w celu 

sprawdzenia postępu zbiorów oraz dział 

serwisu w celu ustalenia, czy nie jest wy-

magana interwencja. My również możemy 

go używać w celu wspierania naszych 

klientów. Wystarczy do tego komputer 

stacjonarny albo smartfon. Można także 

dodawać systemy alarmowe.

Funkcja gromadzenia danych BrimaNaut 

umożliwia precyzyjne uprawianie warzyw 

oraz weryfikację parametrów nie tylko 

samej linii produkcyjnej, lecz również 

różnorodnych nasion, jakości nawozu, 

gospodarki wodnej, a nawet wydajności 

pracowników. W celu monitorowania i 

śledzenia lub pełnienia roli pilota auto-

matycznego nasze stanowiska VeTrac 

można wyposażyć w opcjonalny system 

GPS. Dzięki niemu jest możliwe nawet w 

pełni autonomiczne kierowanie. W efekcie 

połączenia takich funkcji można zyskać 

narzędzie gwarantujące optymalizację 

uprawy i strategii zbiorów oraz pełną 

możliwość monitorowania produkcji.

BrimaOptions VeCode          BrimaNaut
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Rozwiązanie logistyczne 

BrimaPack nie tylko dostarcza maszyny 

do pakowania i terenowe stanowiska 

do zbiorów, lecz oferuje także zintegro-

wane systemy transportu gwarantujące 

obniżenie kosztów oraz wysoką wydajn-

ość zgodną z indywidualnymi wymogami. 

Każdy klient jest wyjątkowy, a każde 

pytanie zasługuje na odpowiedź. Bazu-

jąc na naszym dużym doświadczeniu, 

z przyjemnością oferujemy rozwiązanie 

zaprojektowane w celu spełnienia oczeki

wań i bazujące na szerokiej gamie sperso-

nalizowanych systemów. W realizowanych 

projektach technologię BrimaPack można 

także łączyć z nabywanymi oddzielnie 

podzespołami i modułami innych firm.

VeSort 

Seria VeSort to bardzo ekonomiczne 

systemy klasyfikacji brokułów i innych 

produktów. Umożliwiają klasyfikowanie 

do 60 produktów na minutę w 5 różnych 

kategoriach. System VeSort łączy duże 

oszczędności kosztów z wyższą skutec-

znością klasyfikacji.

VeSort 3600-PST to standardowy system 

klasyfikacji, który zaprojektowano z myślą 

o produkcji z pakowaniem. Jest ustawiany 

za maszynami pakującymi. 

VeSort 3600-PRE to tak zwany „mokry” 

system klasyfikacji, opracowany w celu 

sortowania niezapakowanych brokułów i 

innych produktów, w których problemem 

jest wilgoć i niewielkie zanieczyszczenia. 

Oba systemy sortowania można połączyć 

z (gotowym) zintegrowanym systemem 

logistycznym.
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BrimaOptionsVeSort          Rozwiązanie logistyczne 
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