
Leo de Kock begon in 1916 met het verpakken en het verhandelen van verse 
tafelaardappelen. Als eerste startte Leo de Kock en zijn zonen met het kleinverpakken 
van aardappelen in papieren zakken. Sindsdien heeft het bedrijf steeds de toekomst in 
het vizier gehouden. Zo is te verklaren dat Leo de Kock de branche steeds een stap vóór is 
als het gaat om innovaties op foliegebied, het volledig geautomatiseerd inpakken en het 
automatiseren van administratieve werkzaamheden.

CASE STORY

RICK PRONK
BEDRIJFSANALYST BIJ LEO DE KOCK

“DE FOLIEROLLEN VAN DE 
JASA 350 CM ZIJN ZEER 

EENVOUDIG TE VERWISSE-
LEN, HIERDOOR LOOP DE 
PRODUCTIE GOED DOOR.”



HISTORIE

Anno nu zijn versheid, variatie en voedingswaarden 
belangrijke trends in de foodbranche. Leo de Kock zag dit 
als eerste en ontwikkelde het inmiddels veel gekopieerde 
‘kilootje’ aardappelen. Bovendien zorgt Leo de Kock dat 
het hele scala aan kookeigenschappen van de aardappel, 
van zeer kruimig tot vastkokend, altijd voorhanden is. Plus 
delicatessen voor speciale gelegenheden en ook biologisch, 
want steeds meer mensen kiezen voor duurzame producten. 

Leo de Kock maakt onderdeel uit van de Agrico groep. 
Een krachtige coöperatieve organisatie die wereldwijd 
aardappelen vermarkt, nieuwe rassen ontwikkelt en 
innovatieve oplossingen bedenkt. 

SAMENWERKING MET JASA

Bij Leo de Kock staan ondertussen meerdere JASA 
verpakkingslijnen. De samenwerking gaat terug naar 
eind jaren 90 toen de JASA QuickPack werd geleverd, 
om kleine zakjes aardappelen met zij-invouw te maken. 
“De snelle en goede service, alsmede het vermogen om 
innovatieve vraagstukken op te pakken zijn de pijlers van ons 
partnerschap” aldus Rick Pronk, Bedrijfsanalist bij Leo de 
Kock. 

BELANGRIJKSTE REDENEN OM VOOR 
JASA TE KIEZEN

• De folierollen voor de JASA 350CM zijn snel een eenvoudig 
te verwisselen, waardoor je gemakkelijk verschillende 
folies kunt draaien op een machine.

• De JASA 350CM is zeer geschikt voor het verpakken van 
bulkgoederen.

• De JASA 350CM is eenvoudig aan te sluiten op de meeste 
weeg- en doseersystemen.

• De machine is gemakkelijk te bedienen met het JASA Smart 
Display voorzien van een touchscreen.

•  De machine is goed toegankelijk voor onderhoud

SYSTEEM SPECIFICATIES 

• JASA350 CM.
• Gewassen droge aardappelen in een PP en gelamineerde 

folieverpakking met quattroseal.
•  Capaciteit tot 120 verpakkingen per minuut.
• Productie van 2 ploegendiensten per dag.

JAAR VAN INSTALLATIE 

• 2013

APPLICATIE

• Het verpakken van bewerkte en onbewerkte (biologische) 
aardappelen.

•  Kleine kilo verpakkingen met biologische aardappelen.
•  Kleine kilo verpakkingen met aardappelen.

JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en 
flexibiliteit in verpakkingsmachines. 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.
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