
Informativo
 Nov18

Frutas mistas e vegetais 
congelados

Estudo de Caso 
Libertas

Uma nova Balança Multicabeçotes da Ishida de 4  Mix 
está ajudando o maior fornecedor sérvio de  frutas e 
 vegetais congelados para deleitar os consumidores 
com misturas de produtos que atendem plenamente às 
 expectativas levantadas pelos displays de embalagem e 
outras  informações.

A mistura ideal: uma questão de qualidade
As embalagens de mix de frutas congeladas vendidas em supermercados por toda a Europa mostram fotos de como a 
mistura deveria ser, com sua sedutora e equilibrada mistura de cores.
Para este tipo de produto, é claramente importante a questão de qualidade que o conteúdo da embalagem deve ter 
uma mistura controlada. E ela deve ser a mesma como o ilustrado ou listado na embalagem.

Misturando em uma balança multicabeçotes. 
Para velocidade e compactação, uma única balança multicabeçotes dividida para 
 funcionar como várias balanças separadas é uma solução reconhecida e altamente  eficaz. 
Tal balança pode aceitar várias alimentações de produtos diferentes e pesá-los em um 
pacote para produzir uma mistura muito precisa.
Este foi o raciocínio que levou a Libertas a convidar o agente sérvio da Ishida, CD System 
d.o.o. de Belgrado para apresentação e visitar dois locais de referência. Como resultado, 
a Libertas comprou uma balança Ishida de 4 Mix com 16 cabeças.

Uma história de sucesso Sérvio
Fundada em 1992 pela família Žunic, a Libertas Ltd produz, processa, 
empacota e distribui produtos congelados de qualidade para alguns dos 
varejistas mais conhecidos na Europa. 
A Libertas oferece mais de 10 frutas congeladas diferentes, incluindo 
framboesas, morangos, amoras, mirtilos, groselhas e groselhas negras. 
No entanto, a empresa queria acesso ao importante mercado
de varejo para misturas de quatro a seis produtos, que 
normalmente aparecem em um supermercado 
como “frutas de verão” ou “frutas mistas”.
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ser passado diretamente para uma 
empacotadora ou, através de um 
 sistema de enchimento, depositado 
em uma bandeja.
Os pesos alvo atuais são de 300g, 400g, 
450g e 500g para bandejas e 400g, 
450g, 500g, 1kg, 2,5kg e 10kg para 
 pacotes. O set-up entre a  embalagem 
de pacote e a embalagem de  bandejas 
leva apenas alguns minutos.

Excelente desempenho
A nova linha de embalagem de 
 misturas da Libertas opera  atualmente 
até 35 ppm (embalagens por minuto) 
para pacotes e 32 ppm para bandejas. 
Duplicou a produção desses produtos 
e reduziu a mão-de-obra necessária 
em 90%. Os rendimentos também 
aumentaram. A precisão da balança 
 multicabeçote da Ishida é tal que 
a variação em um pacote de 500g 
 diminuiu de 5g para menos de 1,5g.

Instalação tranquila
“A abordagem profissional e o 
 gerenciamento de projetos da Ishida 
garantiram uma instalação tranqüila, 
dentro do prazo e da  especificação 

Acesso a um novo mundo de 
 produtos mistos
Devido à maior precisão, a Libertas 
agora é capaz de fornecer  misturas 
de frutas congeladas para várias 
grandes cadeias de varejo europeias, 
 atendendo a todos seus requisitos de 
qualidade.
Na verdade, a gama de misturas que 
a empresa pode oferecer  agora  inclui 
muitos produtos vegetais  congelados, 
como o seu ‘Fitness Mix’ (salsinha, 
 cenoura picada, aipo  picado, aipo 
 cortado e salsa), o seu ‘Grill Mix’ 
(brócolis, abobrinha, beringela, 
 pimenta vermelha, pimentão amarelo 
e cebola) e seu ‘ Chinese Mix ‘ (brotos 
de bambu, cogumelos pretos, ervilha 
torta, brócolis, abobrinha, beringela, 
pimenta vermelha, pimentão amarelo 
e cebola). 

Uma vasta gama de pacotes e 
bandejas
Tanto os pacotes como as bandejas 
são embalagens populares no varejo 
desses produtos, e a Libertas e seu 
novo sistema Ishida pode  empacotar 
qualquer um. O produto pesado pode 

do desempenho”, diz o gerente de 
 comércio e finanças da  Libertas, 
 Slobodan Žunic. Sua opinião é 
 confirmada pelo Gerente Geral Ivan 
Žunic: “A  Ishida provou que tem uma 
enorme experiência no manuseio 
de  diferentes produtos, incluindo o 
 nosso. Isso os ajudou a fornecer a 
 melhor solução para nós. ”


