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Nowe życie zużytych kartonów

Firma Automoción Oryx Parts S.L. 
z Saragossy w Hiszpanii od 2001 roku 
dostarcza swoim europejskim klientom 
części zamienne do silników. Działalność 
ta generuje duże ilości odpadów opakowa-
niowych, których zagospodarowanie jest 
nie tylko czasochłonne, ale i sporo kosztuje. 
Obecnie firma korzysta z urządzenia do 
produkcji wypełniaczy HSM, co przynosi 
jej wymierne oszczędności w zgodzie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zatrudnieni w tej 12-osobowej rodzinnej 
firmie fachowcy dostarczają swoim 
klientom niezbędne części zamienne, 
które są potrzebne do szybkiej, komplek-
sowej i ekonomicznej naprawy silników. 
Wysoka wiedza specjalistyczna umożliwia 
oferowanie szerokiego asortymentu części 
zamiennych, przy zachowaniu najwyż-
szych standardów w kwestii jakości. To 
właśnie jakość ma priorytetowe znaczenie 
przy wyborze dostawców firmy i dlatego 
firma Automoción Oryx Parts S.L. wymaga 
udokumentowania odpowiednimi 
certyfikatami dla produktów i procesów 
przestrzegania surowych norm jakości 
i systemu zarządzania.  

Ponadto obsługa klienta nie kończy się 
tutaj na wysyłce części zamiennych. 
Hiszpański dostawca zapewnia wszech-
stronną pomoc techniczną i wsparcie 
serwisowe, co gwarantuje szybką pomoc 
w rozwiązaniu problemów i uzyskaniu 
odpowiedzi na pytania.

Co zrobić ze zużytymi kartonami?

Przy wysyłkach części zamiennych 
do silników powstaje wiele odpadów 
opakowaniowych. Do tej pory firma 
Automoción Oryx Parts S.L. nie miała 
z nich żadnego pożytku, a dodatkowo 
musiała poświęcać czas i pieniądze na ich 
magazynowanie i wywóz. Decyzja mogła 
być więc tylko jedna: zakup maszyny, która 
będzie przetwarzać zużyty karton na maty 
wyściełające i materiał wypełniający oraz 
usprawniać przygotowywanie zamówień. 
Firma chciała zaoszczędzić przy tym na 
kosztach materiału wypełniającego, który 
wcześniej kupowała od dostawców.

Po szeroko zakrojonych poszukiwaniach 
w internecie natrafiono na HSM. Ale 
dopiero osobista wizyta pracownika HSM 
w Automoción Oryx Parts S.L. przechyliła 
szalę na korzyść tej niemieckiej firmy. 
Z jednej strony dlatego, że doradca HSM 
potrafił szczegółowo objaśnić działanie 

Korzyści dla hiszpańskiego dostawcy części silnikowych wynikające z zastosowania urządzenia do produkcji wypeł-
niaczy firmy HSM.

Pracownicy doceniają wygodną obsługę HSM ProfiPack.

urządzenia i od razu odpowiedzieć na 
najważniejsze pytania, a z drugiej strony 
hiszpański dostawca części był w stanie 
osobiście przekonać się, że zapropo-
nowana maszyna dokładnie odpowiada 
potrzebom jego firmy.  

ProfiPack w praktycznym użytkowaniu

Urządzenie do produkcji wypełniaczy HSM 
ProfiPack P425 wykonuje teraz świetną 
robotę. W firmie Automoción Oryx Parts 
S.L. w jednym cyklu przetwarza się 
kilka warstw zużytego kartonu na maty 
wyściełające i materiał wypełniający. 
Dzięki zamontowanym kółkom jezdnym 
maszyna jest mobilna i wszechstronna 
w użytkowaniu. Zintegrowane złącze 
zapewnia niezawodne odsysanie pyłu.

W zależności od potrzeb użytkownik ma 
możliwość elastycznej regulacji prędkości 
podawania. Hiszpańska firma wykorzystuje 
również fakt, że materiał wyścielający 
może być docinany na wymiar dzięki 
płynnej regulacji szerokości roboczej. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
niepożądanych zdarzeń maszyna jest 
natychmiast zatrzymywana za pomocą 
wyłącznika bezpieczeństwa. 

Zrównoważony efekt ekonomiczny

Urządzenie do produkcji wypełniaczy 
HSM umożliwia ponowne wykorzystanie 
wyrzucanych wcześniej pozostałości 
opakowaniowych. Teraz optymalnie 
chronią one wysyłane części silnikowe. 
HSM ProfiPack P425 jest używany dwa 
do trzech razy w miesiącu, przetwarzając 
od 8 do 10 m3 materiału. Jest to wynik, 
który nie tylko zadowala hiszpańską firmę 
w perspektywie długoterminowej, ale 
także zapewnia zwrot z inwestycji ROI 
prawdopodobnie w ciągu dwóch lub 
trzech lat.

Jednak najważniejszy dla Automoción 
Oryx Parts S.L. jest pozytywny aspekt 
środowiskowy, który jest wysoko ceniony 
nie tylko przez samą firmę, ale także przez 
jej klientów. 
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