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Szanowni Klienci,
Otrzymujecie w tym momencie trzecie tegoroczne wydanie TechNews. Chcielibyśmy za ich pomocą przekonać
Was o niezawodności maszyn VELTEKO opierając się na danych statystycznych oraz przedstawić naszą nową
pionową maszynę pakującą HSV 101B CONTINUAL.

Niezawodność maszyn Velteko
Ważnymi czynnikami dla oceny jakości maszyny są jej koszty utrzymania w czasie pracy oraz „koszty przestojów”.
W pierwszym rzędzie są to koszty serwisowe np. koszty części zamiennych oraz wyjazdów serwisowych a te drugie
to koszty niezrealizowanej produkcji. Oba nakłady, które mogą mieć charakter długoterminowy, mogłyby być
wielokrotnie wyższe niż jednorazowa „oszczędność” osiągnięta poprzez nabycie tańszej ale mniej niezawodnej
maszyny. Prowadzimy szczegółowe statystyki odnośnie jakości maszyn w naszym systemie kontroli jakości
zgodnym z ISO 9001. Dane z tych statystyk są oparte na bazie ustandaryzowanych technicznie i organizacyjnie
kwartalnych pomiarów. Bierzemy pod uwagę nawet czas pierwszego uruchomienia urządzenia. Pomiary
wykazują obniżenie liczby wyjazdów serwisowych, przy jednoczesnym wzroście liczby pracujących maszyn, jak
zaprezentowano na wykresie.
Ten wyraźny trend pojawił się pod wpływem innych czynników oprócz wyżej wymienionych:
– Kreujemy nowe strukturalne projekty na bazie doświadczeń z wcześniejszych generacji maszyn oraz na bazie
informacji oraz sugestii naszych klientów.
– W naszych maszynach montujemy niezawodne komponenty wyprodukowane przez znane światowe firmy.
– Stale oraz systematycznie wprowadzamy usprawnienia i prowadzimy działania prewencyjne wynikające
z wykrycia słabszych punktów.
– Opcjonalnie w naszych maszynach instalujemy modemy serwisowe aby umożliwić podłączenie systemu
kontrolnego maszyny ze stanowiskiem pracy naszego serwisanta, który może zdalnie rozwiązać ewentualny
problem bez konieczności wyjazdu ekipy serwisowej.
– Oferujemy oraz prowadzimy kontrole prewencyjne naszych maszyn u klientów aby pomóc
w identyfikacji potencjalnych nieprawidłowych działań zanim znajdą się w stanie alarmowym.
Jeśli podsumujemy powyżej wymienione fakty, niezawodność maszyn Velteko rośnie. Po właściwym
uruchomieniu oraz przeszkoleniu operatorów, maszyny pracują niezawodnie
z minimalnymi potrzebami działań serwisowych. Głównie związane są one z koniecznością przeprowadzenia
standardowych przeglądów (czyszczenie, smarowanie, wymiana części zużywających się) czy też zwykłych
regulacji.
Ing. Tomáš Valla, Service Center Manager
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Pionowa maszyna pakująca HSV101B CONTINUAL
Maszyna pakująca HSV101B CONTINUAL jest kolejnym urządzeniem z szerokiej oferty pionowych maszyn
pakujących firmy Velteko.

HSV101B Continual jest to pracująca w trybie ciągłego posuwu folii, 3-osiowa, pionowa maszyna pakująca
o modułowej konstrukcji, w której podobnie jak i w maszynie HSV 101B Flexible użyto najlepszych dostępnych
na rynku komponentów. Mocna mechaniczna konstrukcja, użycie wysokiej jakości materiałów oraz markowych
podzespołów jest gwarancją wysokiej niezawodności oraz długiej żywotności.
Maszyna HSV101B CONTINUAL oznacza optymalny wybór gdy wymagane jest wykonywanie dużej produkcji
non-stop w opakowania do 5 litrów. Maksymalna szerokość poprzecznego zgrzewu wynosi 280 mm.
Maksymalna wydajność maszyny wynosi do 180 opakowań/min.
Maszyna pakująca HSV101B CONTINUAL może zostać wyposażona w dodatkowe urządzenia znane
naszym klientom już w poprzednich generacjach urządzeń, przy czym większość z nich została znacząco
zmodyfikowana i usprawniona do nowych zadań.
Cechy maszyny są następujące:
• Mocna mechaniczna konstrukcja
• Główne napędy serwo
• Maksymalna szerokość poprzecznego
zgrzewu została rozszerzona do 280 mm
• Próżniowe pasy przesuwu folii
• Automatyczne centrowanie folii na
kołnierzu
• Kontrola za pomocą przemysłowego PC
• Beckhoff CP6201
• Łatwa kontrola poprzez 12’’ kolorowy
panel dotykowy
• Duża możliwość ustawień oraz
komunikacji
• Auto-diagnostyka
• Możliwość pracy w trybie start stopowym
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