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Strækfolietest
– del af Boxons tjenesteydelser
Med en Strækfolietest lokalt hos virksomheden tester vi kvaliteten og
strækningsgraden. Vi giver præcise oplysninger om besparelser, både pengeog miljømæssige. Resultatet bliver konkret og synligt med det samme.
Samtidig med, at man kan finde besparelser på forbruget, opnår man også bedre godsstabilitet for
de emballerede produkter. Selve testen foretages på stedet hos virksomheden med det eksisterende
udstyr.

STRÆKFOLIETEST
tilbydes på følgende markeder:

Sådan foregår testen:
1. Første strækfoliepakkes pallen med
den eksisterende strækfolie, som det
gøres i det daglige arbejde.
2. Folien afmærkes under
strækfoliepakningen, og derefter måles
afstanden mellem mærkerne for at
finde strækningsgraden.
3. Den anvendte strækfolie tages af
pallen og vejes.
4. Derefter strækfoliepakkes pallen igen
med vores anbefalede strækfolie.
5. Den anbefalede folie tages af pallen og
vejes.
6. Strækfoliemængderne sammenlignes.
7. Strækfoliemaskinen indstilles og
justeres for at mindske forbruget mest
muligt.

FORDELE VED STRÆKFOLIETEST
•

Den rigtige strækfolie giver lavere
miljøpåvirkning.

•

Overemballeringen bliver mindre.

•

Lavere udgifter til strækfolie.

•

Mere stabil last og bedre sikring af
godset.
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Vi tilfører værdier til vores produktløsninger
Vi tilbyder en række ydelser, som er udviklet gennem årene ud fra
vores kunders behov og ønsker. Det primære mål for ydelserne er
at støtte og effektivere hverdagen for vores kunder. Det kan være
alt fra at frigøre lagerplads til at håndtere hele etiketterings- og
mærkningsflowet globalt – og alt, hvad der ligger derimellem.
Vores tjenesteydelser tilfører værdi til de produktløsninger, vores
kunder vælger, og skaber yderligere forbedringer i vores kunders
forretningsprocesser. På den måde ønsker vi at opbygge et
langsigtet og tillidsbaseret partnerskab med vores kunder.

”

Vi finder udfordringerne og tilfører
værdi til vores produkter, ydelser
og medarbejdere.

LAGERFØRING

KONSTRUKTION &
DESIGN

PAKKEINSTRUKTION

Lagerføring koster
penge. Mange penge.
Hundreder af millioner
kroner står i dag bundet
på produktionsvirksomhedernes lagre. En
stor del udgøres af
emballagemateriale,
som også stjæler
unødvendig lagerplads
fra kerneforretningen.

Standardløsninger
rækker langt. Unikke
løsninger rækker endnu
længere og skaber
værdi. Der er stigende
efterspørgsel efter
tilpassede emballager
og etiketter. Optimale
løsninger nedbringer
omkostningerne.

Korrekt og
gennemtænkt pakning
kan virke som en
selvfølge, men nogle
gange er det lettere
sagt end gjort. Når man
sikrer, at alle udfører
pakningen korrekt og på
samme måde, så bliver
pakkeflowet effektivt og
let at håndtere.

EDI INTEGRATION

STRÆKFOLIETEST

MASKINSERVICE

I dag bruges vores
systemer mere og mere
til at styre aktiviteter og
processer. Samtidig
reduceres de manuelle
og omkostningstunge
arbejdsopgaver,
som let kan digitaliseres.

Film og maskine skal
arbejde sammen for at
få det bedste resultat.
Det giver desuden
mindre miljøpåvirkning
og lavere forbrug.
Det kan man kalde en
ægte win-win-situation.

Nedetid koster penge.
Det undgås bedst ved
at forebygge. Med
regelmæssig service,
der kører efter en
tidsplan, minimeres
unødvendige og
kostbare driftsstop.

GLOBALT
ETIKETSYSTEM
Med vores
cloudbaserede
ordresystem Tracy
kan vi sammen med
vores kunder designe
en fuldt automatiseret
etikethåndtering,
der øger værdien af
emballageflowet fra
ordre til levering.

SOFTWARE
SUPPORT
Tingene skal bare
fungere. Sådan er
det bare. Men nogle
gange opstår der
komplikationer, og så er
det virkelig godt at have
en hjælpende hånd i
nærheden. Nogen, der
forstår problemet, og
nemt og hurtigt kan løse
det.

INSTALLATION &
KONFIGURATION

SYSTEM- & MASKINUDDANNELSE

Nogle gange er det
mere kompliceret
end at sætte stikket
i stikkontakten. Så
er det godt at have
kompetente og
professionelle teknikere
til at tage sig af
installationen. Samtidig
med at de indstiller det
hele korrekt fra starten.

Med kompetent og
uddannet personale
sikres den rigtige
arbejdsmåde og
effektive processer.
Det er oplagt og
nødvendigt, at alle skal
kunne udføre deres
arbejde sikkert og
korrekt.
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