BOBST - forradalmasított hullámkarton csomagolás GYROBOX-al
Világelső a hullámkarton dobozok gyártásában és hozzáadott értékének növelésében.

A BOBST, a csomagolóanyag gyártók vezető beszállítója a minőségi gépek és szolgáltatások
területén. 2011. decemberében világszerte bejelentette a GYROBOX gyártásának elindítását, mely az
első berendezés a hullámkarton iparágban, amely képes a szabatot elfordítani 90 fokkal, így egy
menetben lehet hajtogatni és ragasztani mind a 4 oldalt. A berendezés ösztönzi a kreativitást, a
termelékenységet és hatékonyságot a hullámkarton iparban, csökkentve a dobozok gyártásának
összetettségét, amit egyre jobban igényelnek a márkatulajdonosok.
Az előrejelzés a hullámkarton csomagolóanyag-gyártás növekedésére mindössze 4,7 százalék 2010
és 2015 között, ezért döntő fontosságú a gyártók számára, hogy értéknövelt szolgáltatásokat
ajánljanak annak érdekében, hogy megtartsák versenyképességüket és nagyobb árrést érjenek el.
A márka tulajdonosok az iparágon belül, mind az élelmiszercsomagolás, mind az e-kereskedelem,
mind a csomagküldő szolgáltatások terén egyre összetettebb dobozokat igényelnek, növelve a
rekeszek számát. A BOBST új GYROBOX berendezése a hullámkarton csomagolóanyag ipar
számára lehetővé teszi, hogy ezeknek a kreatív követelményeknek gyorsabban és hatékonyabban
megfeleljenek, mint valaha.
Jean -Pascal Bobst, a Bobst Group vezérigazgatója szerint:
"Sok éven keresztül, a kartonpapír feldolgozóipar részesült csak a GYROBOX megoldásból, a
hajtogatás-ragasztás terén - mintegy 25 millió doboz készül nap mint nap a GYROBOX –al felszerelt
gépekkel. Ezen a területen szerzett több mint tíz év szakmai tapasztalattal, örömmel jelentjük be, hogy
ez az újdonság megérkezett a hullámkarton feldolgozó iparág területére is. Hisszük, hogy a
GYROBOX forradalmasítani fogja a hullámkarton gyártást, lehetővé téve a tervezők számára
fantáziájuk felszabadítását, és segíteni fogja ügyfeleinket, hogy maximalizálják a termelékenységet és
egyszerűsítsék a gyártást ezzel a kreatív megoldással. A gép gyártásának indítása megerősíti
elkötelezettségünket a folyamatos innováció mellett, amely a gyártóknak rugalmasságot biztosít, hogy
azon dolgokat megoldják, melyet más berendezéssel egyszerűen nem tudnak gyártani- a vevőink így
mindig a konkurencia előtt járnak egy lépéssel.”
Jelenleg a BOBST MASTER FOLD 170 hajtogató-ragasztógéphez lehet felszerelni a GYROBOX
berendezést, mely futási irányban képes elforgatni a szabatot minden szögben 0 és 90 fok között egy
menetben, ami előtte csak két menetben volt lehetséges.
A GYROBOX modul telepítésével, a BOBST ügyfeleinek lesz a legtermelékenyebb hullámkarton
hajtogató-ragasztógépük a piacon. A komplex csomagolás mellett, a GYROBOX képes úgy
hagyományos dobozokat gyártani, hogy nem csökken a sebessége, biztosítja az elvárt rugalmasságot
a mai piaci versenyben.
A BOBST a GYROBOX-al felszerelt hullámkarton hajtogató ragasztógépeknél lehetővé teszi, hogy a
megoldások az ügyfelek egyéni igényeinek feleljenek meg.
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