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PAKNING OG EMBALLERING

Komplet produktprogram fra bedo® Verpackungstecknik

- Kunden får et komplet løsningsforslag fra RoboTool som kan omfatte
integration både af bedo maskiner og robotter, siger Carsten Lehmann,
Sales Manager hos bedo Verpackungstechnik .

- Vi har samme filosofi, når vi bygger anlæg. Hos bedo fremstiller man meget driftssikre maskiner. Det gør vi også, siger Leif
Thomsen, direktør hos RoboTool.

RoboTool repræsenterer
nu bedo® i Skandinavien
- For vores kunder betyder det sikkerhed for funktion og oppetid, og sikkerhed for at de penge man investerer i sit projekt,
er godt givet ud. Kunderne får simpelthen det resultat, de forventer. Derfor skal man vælge en maskine fra bedo, siger Leif
Thomsen, direktør hos RoboTool.
- Nu kan vi levere et af de stærkeste produktprogrammer på markedet til pakning og emballering. Det passer rigtig godt til vores filosofi om at automatisere med maskiner, som kan
holde til at køre i 24-timers drift, fortæller Leif Thomsen om det nye samarbejde: - Vi kan med
bedo’s produktprogram matche alle brancher, som har produkter, der automatisk skal pakkes
i emballage. Vi kan rejse papkassen, fylde den op og lukke kassen præcis efter kundens ønske.

Produktprogram
Kasserejsere

- Eksempelvis har vi leveret et avanceret anlæg, som pakker poser hos fødevarevirksomheden
Chr. Hansen og her bruger vi en bedo kasserejser, fordi anlægget skal køre i 3-holdsskift, siger
Leif Thomsen.

Carsten Lehmann, Sales Manager hos bedo Verpackungstechnik fortæller:

Produktprogram
Bakkepakkere

- Samarbejdet med en specialiseret robot-integrator som RoboTool er interessant for os, fordi
vi sammen kan levere produktionslinjer baseret på state-of-the art emballeringsmaskiner og
robotteknologi.

Bakkerejsere

- Hos bedo er vi gode til at lytte til vores kunder, og til sidst komme med en løsning, der
passer. Det har vi gjort siden virksomheden blev grundlagt for 50 år siden. Vi er kendt for at
fremstille maskiner, som har en meget lang holdbarhed og en meget høj oppetid. De ældste
maskiner som er i drift er 40 år gamle, og vi servicerer dem stadig med reservedele. Alt bliver
3D-designet i Lübeck i Nordtyskland, hvor vi også bygger maskinerne.

Wrap-Around-pakkere

Fleksible serier af standardmaskiner
Sidepakkere

Hastighed og mængde med kasserejser og robot
- Hos RoboTool designer vi anlæggene i forhold til den fleksibilitet, vores kunder ønsker. Vi
vælger en kasserejser, når vi ønsker høj volumen på kasser med samme dimensioner. Har vi
brug for lav volumen og mange kassevarianter, så vælger vi ofte en robot, fordi den kan køre
over til et nyt magasin, plukke papkassen og rejse den.

Tysk producent med 50 års erfaring

- Vi designer vores maskiner, så de har kapaciteter i bestemte intervaller. De enkelte serier er
opdelt i hastigheder og i kassestørrelser. Hver serie kan omstilles mellem forskellige kassestørrelser, fordi vi altid udvikler maskinerne til at være fleksible. Omstillingen er let at foretage for
operatøren, når der skal skiftes kassestørrelse. Vi kan også specialtilpasse maskinerne, så de
kan udvides med større kassemagasiner eller til specielle kassestørrelser efter kundens ønske.

Lågmaskiner

Komplette løsninger leveret af RoboTool
Pick and place-pakkere

- Vi har mange referencekunder hos bedo. Det er både de store internationale brands, som har
brug for sofistikerede højhastighedsanlæg, men samtidig mindre kunder med interessante
projekter, hvor vi skræddersyr løsningerne. RoboTool kan på den baggrund levere hele vores produktprogram med planlægning, integration, og service. RoboTools robotteknologi og
bedo er et godt match, siger Carsten Lehmann.
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Kasselukkere
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bedo® VERPACKUNGSTECHNIK
Kapaciteter og muligheder

Produktprogram
• Kasserejsere (op til 25-40 enheder pr. minut)
• Bakkerejsere (op til 50 enheder pr. minut)
• Sidepakkere (op til 25 enheder pr. minut)
• Pick-and-place-pakkere (op til 40 enheder pr. minut)
• Bakkepakkere (op til 30 enheder pr. minut)
• Wrap-Around-pakkere (op til 25 enheder pr. minut)
• Lågmaskiner (op til 20 enheder pr. minut)
• Kasselukkere (op til 40 enheder pr. minut)

Har du planer om automatisering?

Kontakt direktør Leif Thomsen eller salgschef Niels Hansen
på telefon 7697 8888 eller mail@robotool.com.

Film om
produktprogram
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Ring til os og få et møde om automatisering af din produktion.
Vi kan medvirke til, at din business case bliver optimal med
kort tilbagebetalingstid og høj oppetid på anlægget.

