SPOLUPRÁCE

OBALY NA VY�ÁDÁNÍ
Společnosti Packsize a Model nabízí komplexní obalové služby a prvotřídní odborné znalosti.
„V Packsize jsme ve společnosti Model našli partnera, s jehož pomocí jsme
schopni pokrývat vzrůstající poptávku po obalech na míru,“ říká Horst Reinksmeyer, generální ředitel společnosti Packsize. „Naše schopnost rychle
vyrábět obaly z vlnité lepenky plně uzpůsobené baleným produktům nám
umožňuje dodávat stále složitější obalová řešení a plnit stále náročnější požadavky obalového průmyslu.“ Packsize a Model GmbH upírají zrak do budoucnosti – do budoucnosti, v níž budou obaly uzpůsobené konkrétním požadavkům zapotřebí v mnoha oblastech.
Materiálově úsporná výroba na míru
Sekundární obaly v univerzálních či standardních velikostech často snižují
efektivitu obalových procesů. Tato řešení plýtvají materiály i místem a jejich
mnohdy zbytečně velký objem skýtá velký potenciál k úspoře nákladů.
Obaly dělané na míru spotřebovávají méně vlnité lepenky a snižují množství
potřebného výplňového materiálu. Výrobek je navíc v takovém obalu bezpečněji zabalen a lépe chráněn před nárazy a otřesy. Obalové technologie
společnosti Packsize tak zákazníkům pomáhají efektivně minimalizovat
prázdný objem v přepravních obalech.
Packsize je špičková technologická společnost, která vyvíjí, vyrábí a prodává
software, systémy a řešení pro zajištění dodávek obalů na vyžádání, neboli
„on-demand“. Výrobcům tyto technologie umožňují balit výrobky do obalových řešení navržených na míru, a to až ve chvíli, kdy je skutečně potřebují
zabalit. Díky tomu je spotřeba materiálu omezena na zcela nezbytné minimum. Kromě toho, že tato řešení snižují spotřebu materiálu, navíc také šetří
práci, zvyšují výkonnost a snižují přepravní náklady i nároky na skladovací
prostory. V konečném důsledku je tedy tento systém výhodnější nejen
z ekonomického, ale také ekologického hlediska.

Zatímco Packsize se stará o technickou stránku tohoto řešení, společnost
Model dodává klíčovou surovinu, bez které by se výroba obalů na vyžádání
neobešla – vlnitou lepenku. Společnost Model navíc všem zákazníkům nabízí dodávky metodou just in time. „Aktuálně dodáváme vlnitou lepenku
s vlnami typu B, C, EE, EB či BC a v budoucnu budeme schopni dodávat také
lepenku s vlnou typu E. Dodávanou lepenku jsme rovněž schopni předem
potisknout. V takovém případě je krycí papír na lepenku potištěn již v rámci
předtiskové přípravy a poté zpracován při výrobě příslušné objednávky,“
upřesnil Christoph Haefeli, šéf prodeje společnosti Model pro německý
trh. Zákazníci tak mají k dispozici kompletní řešení dokonale uzpůsobené
jejich potřebám po technické i materiálové stránce.
Packsize – to je inovativní partner
Model se společností Packsize spolupracuje již od roku 2011. Tato špičková
technologická společnost má dlouholetou praxi v oboru strojírenství a bohaté zkušenosti se zpracováním vlnité lepenky. Hlavní sídlo má v americkém
Salt Lake City, avšak působí ve více než 25 zemích po celém světě a své
aktivity v Evropě řídí ze své německé centrály v Herfordu.
Její plně automatická výrobní linka X7 pro výrobu individualizovaných lepenkových obalů je extrémně rychlá a zákazníkům nabízí vysoce efektivní zpracování i velkých objemů obalů. Společnost tímto svým strojem reaguje na
stále se zvyšující poptávku po automatizaci a rostoucí objem maloobchodního online prodeje. Čtvrtá průmyslová revoluce přináší společnostem
Packsize i Model velké příležitosti a naše spolupráce skýtá do budoucna
velký potenciál.
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