
Coop.dk - en af Danmarks største webshops
øger ergonomien og kapaciteten med ny
pakkelinie fra SOCO SYSTEM
Coop.dk har distributionscenter og lager i Odense - herfra sendes varer til
hele Danmark.

Der er stort fokus på ergonomien og den rigtige arbejdsstilling i pakkeafdelingen 
hos Coop.dk. 
I et pakkeri er ensidigt gentaget arbejde og en del løft en stor del af hverdagen. 
For at modvirke dette er der bl.a. rotation i de forskellige arbejdsrutiner, f.eks.
palleterer den enkelte medarbejder i maksimalt to timer. 
Der arbejdes også med forskellige hjælpemidler i form af løfteværktøjer og lignende.

"Skift fra hånddispensere til kasselukkere gav bedre ergonomi og 20-30% højere
kapacitet" Keld Duevang, afdelingschef Coop.dk .

CASE STORY

Fra kunden har besluttet
sig, til varen er i kassen og
leveret, går der typisk 1-3
dage, afhængig af  den
ugedag, der bestilles på.
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Skift fra hånddispensere til kasselukkere gav bedre
ergonomi og 20-30% højere kapacitet
Når man lukker mange kasser om dagen med en
hånddispenser, giver det uundgåeligt smerter i
skulderen. Dette undgås med kasselukkere, som taper
kasserne i top og bund. 
Det er samtidig hurtigere og giver et pænere resultat.

Coop.dk har 11 kassestørrelser pga. de mange
forskellige varetyper og ordrestørrelser.
Kasselukkerne indstiller sig selv til den aktuelle
kassestørrelse - ideelt til webshops, hvor der typisk er
mange forskellige kassestørrelser.

Løsningen fra SOCO SYSTEM
Pakkelinjen er sammensat af tre tomands
pakkestationer med pakkeborde, der letter rejsningen
af kassen, lukker bundflapper og fastholder kassen
under fyldingen.
Kugleborde letter indføringen i kasselukkeren, som
indstiller sig automatisk til kassen og lukker den i top
og bund med tape. Den lukkede kasse føres ud på en
dreven rullebane, og kasserne fra de tre pakkestationer
akkumuleres samlet til palletering.

Alt er standardmoduler fra SOCO SYSTEM, og de kan
udbygges, flyttes og justeres i takt med ændringer i
produktionsmiljøet.

SOCO SYSTEMs produkter er  ideelle til webshops og
lagerføres i forskellige pakkeløsninger.

Se Coop.dks nye pakkelinje i drift.

Videoen findes under "Kundecases" på

www.socosystem.com


