Drodzy Partnerzy Handlowi
W niniejszym numerze naszych TechNews chcemy Państwa przekonać o niezawodności maszyn VELTEKO
w oparciu o dane statystyczne i przekazać informacje o naszym najnowszym i największym urządzeniu
– maszynie pakującej HSV 50-1020 oraz możliwości formowania opakowań stojących ze zgrzanymi
krawędziami.(typ „F” według naszych oznaczeń)

Niezawodność maszyn Velteko
Koszt serwisu jest bardzo istotnym czynnikiem w ocenie maszyny i jej kosztów pracy oraz utrzymania. Koszt
serwisu obejmuje części zamienne oraz koszty pracy serwisantów. W naszym system jakości, zgodnie ze
standardem ISO 9001:2000 monitorujemy, między innymi, dokładne statystyki dotyczące niezawodności
naszych urządzeń. Dane są kwartalnie analizowane i stosownie do wyników analizy podejmowane są
odpowiednie działania techniczne lub organizacyjne. Efektem tych działań jest na przykład zmniejszenie
liczby akcji serwisowych przy jednoczesnym wzroście ilości zainstalowanych urządzeń, jak pokazano na
poniższym wykresie.

Ta widoczna tendencja, oprócz wyżej wymienionych czynników, jest także efektem:
• Nowych rozwiązań konstrukcyjnych opartych na doświadczeniu oraz na sugestiach naszych klientów
• Wyposażaniu naszych maszyn w niezawodne komponenty renomowanych światowych dostawców
• Ciągłego i systematycznego wdrażania działań usprawniających a zwłaszcza prewencyjnych i i usuwaniu
słabych punktów
• Wyposażaniu na życzenie maszyn w modem serwisowy, który umożliwia zdalne połączenie serwisowe w
celu kontroli systemu, co często pozwala na rozwiązanie problemu bez konieczności wyjazdu serwisowego
• Proponujemy też przeglądy urządzeń w fabryce klienta aby pomóc w zneutralizowaniu problemów zanim
się pojawią
Podsumowując- możemy
wyraźnie zaobserwować,
że jakość urządzeń
Velteko stare rośnie.
Po montażu i szkoleniu
obsługi nasze maszyny
pracują niezawodnie z
minimalnymi i i potrzebami
serwisowymi. Generalnie
maszyny wymagają tylko
standardowego utrzymania
(czyszczenie, smarowanie,
wymiana materiałów
zużywających się) i
zwykłych regulacji.
Inż.Tomáš Valla,
Szef Serwisu

- liczba maszyn w pracy
- liczba wyjazdów serwisowych
- liczba nowych sprzedanych maszyn

Większa wersja
HSV50A BIG
Velteko wprowadza większą wersję swojej
największej dotąd maszyny pakującej HSV
50BIG. Większe urządzenie pozwala na
formowanie opakowań z folii o szerokości do
1100mm. Maksymalna objętość opakowań typu
“poducha” (typ “”A” według oznaczeń Velteko)
wynosi 50 litrów.
W ciągu ostanich miesięcy Velteko zainstalowało
już kilka takich urządzeń pakujących karmę
dla zwierząt. Należy obecnie do najczęściej
sprzedawanych urządzeń Velteko.
Oprócz karmy dla zwierząt większa wersja
HSV50A BIG może mieć zastosowanie w
pakowaniu produktów proszkowych, nawozów
itp. Z pewnością jest dobrym rozwiązaniem dla
firm pakujących w opakowania cateringowe.
Większa wersja HSV 50 może być wyposażone
we wszystkie dozowniki i urządzenia dodatkowe,
które są oferowane przez Velteko włączając w to
aplikator zamykania strunowego.
Na tegorocznych targach Salima Velteko
prezentowało także możliwość formowania na
tej maszynie opakowań stojących ze zgrzanymi
krawędziami (typ “F” według oznaczeń Velteko)

Aplikator paska promocyjnego
Aplikator paska promocyjnego to dodatkowe
oprzyrządowanie, które możemy zaoferować wraz
z maszyną pakującą. Pasek taki ma zastosowanie
w czasie akcji promocyjnych lub w przypadku konieczności
przekazania klientom dodatkowych informacji lub
gdy potrzebna jest informacja w innym języku niż na
opakowaniu. Wykorzystanie paska promocyjnego daje
wyraźne oszczędności na koszcie opakowania. Pozwala
na pracę ze standardowo używanym materiałem
opakowaniowym, co jest zdecydowanie tańsze od projektu
i produkcji folii z nowym nadrukiem.
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