
”Minden kompatibilis 
és egymáshoz illő 
- a termék teljes 
élettartamában 

rendelkezésre állnak 
pótalkatrészek, ami 

bizonyítottan hosszú idő.
Ole Bergstein, SOCO SYSTEM

A végfelhasználók egy rendszert, egy beszállítót 
választanak - és teljes kompatibilitást 

A SOCO SYSTEM abban különbözik más 
beszállítóktól, hogy mindennel foglalkozik 
a dobozok felállításától a raklapok 
biztosításáig a csomagolási folyamat 
során – a mindent egy helyről filozófiának 
megfelelően.

Szerző: Ebbe Fisher 

59 év elteltével a SOCO SYSTEM erős piaci pozícióval 
rendelkezik egy teljes vonalvégi rendszert kínálva. 
Egy olyan rendszert, amely hét, különböző 
megoldásokkal kombinálható termékcsoportból 
áll az egy emberes csomagolási állomásoktól a 
teljesen automatizált csomagolósorokig. 
 Például a dobozzáró gép termékcsoport 12 
különböző dobozzáró gépet tartalmaz, félautomata 
és teljesen automata modelleket egyaránt. Az 
elmúlt 50 évben több mint 140 000 dobozzáró 
gép készült a dániai Nykobing Mors városában 
található gyárban.

Flexibilis építőkockák
Ole Bergstein, marketing igazgató szerint a SOCO 
SYSTEM termékmoduljai felnőtteknek készült 
építőkockákhoz hasonlítanak. „Bárhol elkezdhető, 
ahol erre igény születik, majd az igények 
változásával a rendszer folyamatosan építhető és 
bővíthető” mondja. 
   A vállalat tervezési, fejlesztési és termelési részlegei 
Dániában találhatók és a legkorszerűbb technológiát 
alkalmazzák. „ Minden kompatibilis és egymáshoz 
illő - a termék teljes élettartamában rendelkezésre 
állnak pótalkatrészek, ami bizonyítottan hosszú 
idő. Naponta kapunk megrendeléseket több 

mint 25 éve üzemelő gépek pótalkatrészeit iránt” 
mondja Ole Bergstein. Hozzáteszi, hogy fennáll 
az igény a minőségi megoldások szállítására és 
nyújtására. „Mind a csomagolás, mind a házon 
belüli logisztikai megoldásokra vonatkozóan, 
amelyek előnyt nyújtanak az ügyfelek számára és 
jobb munkakörnyezetet teremtenek”.

Automatizálás és ergonómia
Ole Bergstein szerint az automatizálás középpontba 
kerülése és a fárasztó munka – például a nagy 
súlyok emelése és az ismétlődő mozdulatok – 
kiküszöbölése hozzájárult ahhoz, hogy tele vannak 
megrendelésekkel. 
     „Úgy tapasztalom, hogy vállalatunk nagyon előnyös 
helyzetben van a jelenlegi nehéz, koronavírussal 
és egyéb kihívásokkal terhes időkben. Jelenleg 
valójában nagyobb a megrendelések mértéke, mint 
a korábbi években”.

Végfelhasználók és partnerek
„Az évek során termékeink sok gyártó vállalatnak 
nyújtottak vonalvégi sorvégi megoldást Dániában, 
Skandináviában, Európában – és tulajdonképpen 
világszerte, fejti ki Ole Bergstein. „Rendszer 
integrátorok, projektcégek és OEM disztribútorok 
szintén gyakran használják termékmoduljainkat 
megoldásaik során. Általában a gyártósor alap 
vonalvégi folyamataihoz kínálunk berendezéseket.  
Moduljaink igény szerint integrálhatók 
szabadkaros robotokkal, cobotokkal, automata 
szállító eszközökkel (agv) és még sok minden 
mással”. 
 A socosystem.com weboldalon regisztrációt 
követően hozzáférhet online terméktervezőnkhöz, 
ahol vállalatunk minden terméke letölthető 3D 
formában.

A SOCO SYSTEM termékkínálatával lehetővé váló egyik egyedi megoldás: egy teljesen automatizált csomagolósor építése ugyanazon gyártótól származó modulok használatával.

A vonalvégi termékkínálat az egy emberes csomagolóállomásoktól a teljesen automatizált csomagolósorokig – a jobb oldalon látható 
ábra egy nemzetközi élelmiszeripari vállalat rendszerét ábrázolja.

A SOCO SYSTEM kompakt palettázó robotja az Arla 
Foods vállalatnál (Gjesing, Dánia), csak kicsivel foglal 
el több helyet, mint egyetlen raklap. Az érintőképernyő 
és a szoftver elsőrangú felhasználóbarátságot biztosít, 
melynek köszönhetően például az új és fejlett raklap minták 
kiszámítása vagy a meglévők cseréje felgyorsul.
Fénykép: SOCO SYSTEM

A SOCO SYSTEM ISMERTETÉSE:

A SOCO SYSTEM vállalat 1961-ben alapult, 
és alapját a vállalatot globális piacvezetővé 
formáló filozófia képezi, mely a széleskörű, 
moduláris, vonalvégi termékkínálat fejlesztése, 
termelése és marketingje a kiskereskedelmi és 
szállítmányozási csomagoláshoz, valamint a 
raklapok szállításához és kezeléséhez.  

További információért látogasson el a www.
socosystem.com oldalra. 


