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Idealna mieszanka - sprawa jakości
Opakowania z mrożonymi mieszankami owoców 
jagodowych, sprzedawane w supermarketach 
całej Europy, zdobione są zdjęciami 
pokazującymi daną mieszankę tak jak powinna 
wyglądać, ze swoim kuszącym połączeniem 
kolorów. 
Najbardziej istotna jest sprawa jakości, więc 
oczywiste jest, że zawartość opakowania musi 
stanowić mieszanka składników naważonych z 
perfekcyjną dokładnością. I mieszanka ta winna 
wyglądać identycznie jak na ilustracji lub w opisie 
składu na opakowaniu.

Mieszanie za pomocą naważarki 
wielogłowicowej
W celu osiągania wyższej wydajności 
i zaoszczędzenia miejsca, naważarkę 
wielogłowicową opracowano tak, by działała jak 
kilka osobnych naważarek (podział na 4 sekcje). 
Jest to sprawdzone i niezwykle skuteczne 
rozwiązanie, gdyż jedna naważarka może 
przyjmować kilka strumieni różnych produktów i 
naważać je w jedno opakowanie jako mieszankę 
o wysokiej dokładności mas poszczególnych 
składników.
To był powód dla którego Libertas poprosiła 
CD System d.o.o. z Belgradu, serbskiego 
agenta firmy Ishida, o pokaz pracy maszyn i o 
zorganizowanie dwóch wizyt referencyjnych. 
W rezultacie Libertas zakupiła 16 głowicową 
naważarkę Ishida 4-mix serii RS.

Historia serbskiego sukcesu
Firma Libertas Ltd, założona w roku 1992 przez 
rodzinę Žunić, prowadzi plantacje, pakuje i 
dystrybuuje jakościowe produkty mrożone do 
kilku najbardziej znanych detalistów w Europie.
Oferta Libertas zawiera kilkanaście rodzajów 
mrożonych monoproduktów, takich jak na 
przykład maliny, truskawki, jeżyny, czarne 
jagody, czerwone porzeczki, czarne porzeczki i 
wiśnie.
Dążeniem Libertas było wejście na ważny 
rynek detaliczny mieszanek składających się od 
czterech do sześciu rodzajów owoców, zwykle 
występujących w supermarketach pod marką 
„Summer Fruits” lub „Mixed Fruit”.

Dzięki nowej wielogłowicowej naważarce firmy Ishida, tzw. „4-mix”, 
mieszanki mrożonych produktów, sporządzonych przez jednego z 
większych serbskich dostawców mrożonych owoców i warzyw, wzbudzają 
zachwyt konsumentów, gdyż wygląd mieszanki całkowicie odpowiada 
zdjęciom na opakowaniu i zgodny jest z pozostałymi, podanymi na 
opakowaniu informacjami.
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Cały nowy świat mieszanych 
produktów stoi otworem
Na skutek polepszenia dokładności, Libertas 
może obecnie dostarczać mrożone mieszanki 
owocowe do kilku dużych europejskich sieci 
detalicznych, spełniając ich wszystkie wymagania 
dotyczące jakości. W zakres mieszanek fi rmy 
Libertas wchodzą także produkty z mrożonych 
warzyw takie jak „Fitness Mix” (pasternak, 
marchew w kostkach, seler w kostkach i 
pietruszka), „Grill Mix” (brokuły, cukinia, bakłażan, 
czerwona papryka, żółta papryka i cebula), 
„Chinese Mix” (pędy bambusa, czarne grzyby, 
groszek cukrowy, brokuły, cukinia, bakłażan, 
czerwona papryka, żółta papryka i cebula).

Szeroki asortyment torebek i tacek
Torebki i tacki to jednakowo popularne 
opakowania mieszanek owocowych i 
warzywnych, dlatego Libertas może stosować 
nową naważarkę Ishida do każdego z 
nich. Naważona porcja produktu może być 
wprowadzona bezpośrednio do pakowaczki 
pakującej w torebki lub, poprzez system 
podawania, na tackę. 
Aktualnie Libertas pakuje masy 300 g, 400 g, 
450 g i 500 g na tacki, a 400 g, 450 g, 
500 g, 1 kg, 2,5 kg i 10 kg w torebki. Zamiana, 
ze sposobu pakowania w torebki na pakowanie 
na tacki, zajmuje tylko kilka minut.

Znakomita praca linii
Nowa linia do pakowania mieszanek w fi rmie 
Libertas pracuje aktualnie z wydajnością do 
35 opakowań na minutę w przypadku torebek 
i 32 opakowań na minutę w przypadku tacek. 
Podwoiła produkcję, zmniejszając jednocześnie 
liczbę osób zatrudnionych przy tej produkcji o 
90%. Wzrósł także zysk. Dokładność naważarki 
Ishida jest tak wysoka, że ilość produktu 
wydawanego za darmo w przypadku opakowań 
500 g zmniejszyła się z 5 g do mniej niż 1,5 g.

Bezproblemowa instalacja
„Profesjonalne podejście i zarządzanie 
projektem przez fi rmę Ishida gwarantowało nam 
bezproblemowe przeprowadzenie instalacji 
na czas i zgodnie z wymaganiami”, mówi 
Slobodan Žunić, dyrektor d.s. handlu i fi nansów 
fi rmy Libertas. Jego opinię potwierdza dyrektor 
naczelny Ivan Žunić: „Ishida udowodniła, 
że ma olbrzymie doświadczenie w pracy z 
różnymi produktami, łącznie z takimi jak nasze. 
Dzięki temu rozwiązanie technologiczne, które 
otrzymaliśmy, jest najlepsze.”
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