
A Coop.dk - Dánia egyik legnagyobb webáruháza -
kényelmesebbé teszi a munkát és növeli
kapacitását a SOCO SYSTEM által gyártott új
csomagolósorával 
A Coop.dk elosztó központja és raktára Odense-ben van, ahonnan a cég egész
Dániába szállítja termékeit.

A Coop.dk nagy hangsúlyt fektet az ergonómiára és a munkavégzés közbeni
megfelelő testtartásra a vállalat csomagolási részlegén.
Az ismétlődő munka és a számos emelő mozdulat a mindennapi élet szerves részét
képezi a csomagoló részlegen. Ennek ellensúlyozására a vállalat többek között
munkamenet-rotációt vezetett be, hogy egyetlen alkalmazott se raklapoljon két
óránál többet. Többféle emelő segédeszköz is rendelkezésre áll, amely tovább
enyhíti a munka terheit.

„A kézi ragasztószalag-adagolókról a dobozzárókra történő átállás fejlettebb ergonómiát és 20-
30%-os kapacitásnövekedést eredményezett”, mondja Keld Duevang, a Coop.dk részlegvezetője.

ESET TÖRTÉNET

Miután a vevő leadta a
rendelést, rendszerint 1-3
munkanapba telik, míg a
termék csomagolásra és
szállításra kerül, a
megrendelés leadásának
napjától függően.



A kézi ragasztószalag-adagolókról a dobozzárókra
történő átállás fejlettebb ergonómiát és 20-30%-os
kapacitásnövekedést eredményezett
A mindennapos nagy mennyiségű dobozzárás kézi
ragasztószalag-adagoló használatával
elkerülhetetlenül vállfájdalom kialakulásához vezet. A
dobozok felső és alsó lezárásához használt automata
dobozzárókkal ez elkerülhető. Ezenkívül gyorsabb is,
és a végeredmény sokkal lenyűgözőbb.

A Coop.dk 11 különböző méretű dobozt használ a
sokféle terméknek és a különböző méretű
megrendeléseknek köszönhetően.
A dobozzárók automatikusan alkalmazkodnak a
kiválasztott dobozmérethez, így ideálisak az olyan
webáruházak számára, amelyek sokféle különböző
dobozmérettel dolgoznak.

A SOCO SYSTEM megoldása
A csomagolósor három 2 fős csomagoló állomásból és
az ezeket kiegészítő csomagolóasztalokból áll,
elősegítve a doboz felállítását és alsó dobozfülek
lezárását, valamint a doboz rögzítését a doboztöltés
során.
A golyós asztalok segítségével a megtöltött dobozok
könnyen továbbíthatók a dobozzáróba, amely
automatikusan alkalmazkodik a doboz méretéhez, és
ragasztószalaggal zárja le a doboz tetejét és alját. A
lezárt dobozok egy mozgó szállítópályára
továbbítódnak, aminek végén a három csomagoló
állomásról érkező dobozok összegyűlnek a
rakatképzéshez.

A csomagolósor szabványos modulokból áll, melyek a
SOCO SYSTEM széles választékának tagjai; bővíthetők,
mozgathatók és állíthatók a termelési környezet
változásainak megfelelően.

A SOCO SYSTEM termékei ideálisak webáruházak
számára, és arra terveztük, hogy megfeleljenek a
különböző csomagolási szükségleteknek és
megoldásoknak.

Tekintse meg a Cook.dk csomagolósorát

működés közben. 

A videót a  www.socosystem.hu oldalon a

Referenciák menüpont alatt találja. 
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