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WYDAJNO NA CAŁEJ LINII – KOCH NA TARGACH FACHPACK 2018
Specjalista od systemów zrobotyzowanych KOCH Industrieanlagen, postawił sobie za cel dostarczenie swoim klientom
indywidualnych rozwiązań zrobotyzowanych służących do paletyzacji, pakowania oraz napełniania we wszystkich branżach,
dla firm różnej wielkości.
Od 25 lat rodzinna firma z Westerwaldu dostarcza rozwiązania w zakresie przenoszenia wszelkiego typu produktów, oparte o
roboty przemysłowe. Dzięki wszechstronnemu know-how oraz specjalistycznej wiedzy w dziedzinie budowy chwytaków, KOCH
w ostatnich dziesięcioleciach pracował z produktami niemalże każdej branży. Wdrażaliśmy rozwiązania takie jak: Bag in Box oraz
Pail in Box, w których to wysokiej jakości produkty naszych klientów wkładane są w opakowanie wtórne aby chronić je w trakcie
transportu.
Przy wdrożeniu kompletnych, złożonych instalacji przemysłowych „pod klucz“ zaufali nam między innymi klienci tacy jak: Krüger
GmbH & Co KG, Jäckering Mühlen- und Nährmittelwerke GmbH oraz Arla Foods Deutschland GmbH. Nasze systemy są naszą
najlepszą wizytówką – wysoka wydajność, jakość paletyzacji i niskie koszty utrzymania ruchu.
Opatentowana koncepcja bezpieczeństwa dla paletyzacji bez przestojów na minimalnej przestrzeni.
Na Fach Pack 2018 KOCH wystawia i pokazuje swoją opatentowaną celę zrobotyzowaną „PalletSystem 1250“. Dwa miejsca
paletyzacyjne mogą być obsługiwane przez jednego robota, który przenosi produkty o różnych rozmiarach, wagach i typach.
Cechą szczególną celi jest możliwość dalszej paletyzacji na drugim miejscu bez przerwania procesu. Są to korzyści gwarantujące
bezpieczeństwo planowania produkcji.
Software firmy KOCH - robi różnicę
Oprogramowanie KOCH EasyPallet wspomaga klienta przy tworzeniu nowych wzorów warstw w prosty i szybki sposób. Tym
sposobem uzyskujemy optymalne ułozenie kartonów lub tacek

na palecie oraz nowe wzory paletyzacji. Zostają one

wygenerowane przy biurku i przetransferowane prosto do robota. Również interfejsy do nadrzędnych systemów ERP,
umożliwiające śledzenie partii produkcyjnych oraz zarządzanie zleceniami, należą w firmie KOCH do standardu.
Poprzez proces Track and Trace wszelkie dane produktu trafiają bezpośrednio do systemu zrobotyzowanego, umożliwiając
śledzenie, napełnianie, pakowanie, ważenie, kontrolę i etykietowanie.
Dowiedzcie się Państwo wiecej o innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu automatyzacji produkcji i odwiedźcie nas w dniach
25.-27.09.2018 na targach FachPack.
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