Mniejsza objętość odpadów opakowaniowych
Oszczędność czasu i miejsca w firmie Roll & Pack 2000 S.L. dzięki pionowej belownicy HSM.

W hiszpańskiej firmie Roll & Pack 2000
S.L., specjalizującej się w sprzedaży
produktów do pakowania, powstaje
sporo odpadów kartonowych, opakowaniowych i foliowych wymagających
utylizacji. Nie tylko zajmują one dużo
miejsca, ale także przysparzają załodze
dodatkowej pracy. Rozwiązaniem tej
sytuacji okazała się pionowa prasa
belująca firmy HSM, która w znacznym
stopniu zredukowała góry odpadów.
Posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie hiszpańska firma Roll & Pack 2000
S.L. jest starym wyjadaczem w branży
opakowań. Czteroosobowy zespół wysyła
swoje najwyższej jakości produkty z Artea
(Kraj Basków) w Hiszpanii i zapewnia
odbiorcom osobistą opiekę. Celem jest
zawsze zadowolenie klientów. Aby to
osiągnąć, firma Roll & Pack. zapewnia
indywidualne doradztwo w zakresie
wyboru najbardziej odpowiedniej metody
pakowania w każdym przypadku.

Germany”, dostępne referencje, a także
oczekiwana indywidualna obsługa. Nie
bez znaczenia był też fakt, że wybrany
produkt pasował idealnie do potrzeb
firmy.

obsługiwać belownicę za pomocą
klawiatury membranowej z graficznym
wyświetlaczem tekstowym. Bele są
odbierane z prasy i transportowane na
miejsce składowania za pomocą wózka
do odbioru bel.

Belownica pionowa zmniejsza objętość
Oszczędność czasu, większa przestrzeń
Nowa prasa V-Press 503 eco naprawdę
się opłaca: prosta obsługa sprawia, że
jest to idealny partner właśnie dla takich
ilości materiału, z jakim musi sobie
poradzić firma. Zwłaszcza, że belownica
przetwarza zarówno karton, jak i folię.
Ponadto dzięki swoim kompaktowym
wymiarom zajmuje bardzo niewiele
miejsca.
Aby napełnić urządzenie, użytkownik
musi jedynie odchylić górną połowę
drzwi w prawo, a po ich zamknięciu
proces prasowania rozpoczyna się
automatycznie. Dźwignia zamykająca
drzwi zapewnia szybkość i bezpieczeństwo
działania. Pracownicy mogą wygodnie

W ten sposób firma Roll & Pack2000
S.L. zyskuje na znacznym zmniejszeniu
objętości swoich odpadów poprzez
ograniczenie
cennej
powierzchni
magazynowej
potrzebnej
do
ich
gromadzenia. Ponieważ sprasowane bele
odbiera teraz firma recyklingowa, czas
zaoszczędzony dzięki uproszczonemu
systemowi gospodarowania odpadami
jest
również
niebagatelny.
Nowa
belownica przetwarza średnio 50 kg
tygodniowo. A jeśli w trakcie pracy
pojawią się jakieś komplikacje, to
wiadomo, że zespół serwisowy HSM
zajmie się nimi szybko i sprawnie.

Dochodzi do tego wielki szacunek
i zrównoważone podejście do środowiska
naturalnego. Recykling i zapobieganie
powstawaniu odpadów zawsze były
priorytetami, a pozostałe wartości, takie
jak uczciwość, zaangażowanie i wysoka
skuteczność, zajmują wysokie miejsce
w hierarchii wartości firmy.
Wyzwaniem brak miejsca
Magazyn firmy jest zawsze dobrze
zaopatrzony: dużo miejsca zajmuje
szeroka gama produktów, od rolek
papieru pakowego i folii bąbelkowej po
pianki i materiały uszczelniające. Każdego
dnia powstają tu jednak znaczne ilości
odpadów, co sprawia, że i tak już ograniczona przestrzeń staje się jeszcze bardziej
ciasna. Dodatkową uciążliwość stanowi
czas i koszty związane z koniecznością
każdorazowego przewożenia odpadów
do centrum recyklingu. Potrzebne było
więc rozwiązanie, które z jednej strony
zmniejszy objętość tych odpadów,
a z drugiej sprawi, że ciągłe jeżdżenie
samochodem
stanie
się
zbędne.
W związku z tym podjęto decyzję
o zainwestowaniu w belownicę pionową.
Pierwsze rozeznanie rynku przeprowadzono w internecie. Po zawężeniu listy
do kilku dostawców, czynnikiem decydującym okazało się zaufanie do HSM. Dużą
rolę odegrał tu aspekt jakości „Made in

Nawet szef jest wdzięczny, że belownica HSM V-Press jest tak łatwa w obsłudze.
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