C A S E S T UDY
Automated Packaging Systems levert Draper
Tools een oplossing voor beschermende
verpakkingen
Achtergrond
Het in Hampshire gevestigde Draper Tools is in 1919 opgericht en wordt nu, met een
hoofdkantoor met een oppervlakte van bijna 50.000 m2, als een van de bedrijven met het
grootste magazijn voor gereedschappen in het Verenigd Koninkrijk gezien.

Bedrijfsnaam
Draper Tools

Gebruikte Uitrusting
AirPouch® Express 3™

Gebruikte Materialen
GeoTech® verpakkingsmateriaal

Hierbij is het belangrijk dat dit energieke bedrijf met een toenemende vraag kan omgaan,
vooral tijdens piekperiodes. Daarom heeft het naar een oplossing voor betrouwbare
beschermende verpakkingen gezocht om bij een minimaal magazijnoppervlak snel te
kunnen leveren.
Hiertoe heeft Draper Tools contact opgenomen met de specialist op het gebied van
beschermende verpakkingen, Automated Packaging Systems, om een oplossing te vinden.

De Uitdaging
Voorheen werd bij Draper Tools handmatig gewerkt waarbij de medewerkers achter
inpaktafels stonden. Dit was een tijdrovende bezigheid waarbij met beschermende
verpakkingen tussen verschillende stations heen en weer moest worden gelopen.
Mark Burnett, Shop Floor Manager bij Draper Tools, zei hierover: "We hadden behoefte aan
een geautomatiseerde oplossing waarbij het verpakken sneller zou gaan en die minder
ruimte zou innemen, zodat we een grotere voorraad kunnen aanhouden en sneller kunnen
leveren. We hebben contact opgenomen met Automated Packaging Systems en we waren
onder de indruk van de kwaliteit van hun AirPouch® product. De snelheid van de
opblaasbare verpakking, bestaande uit luchtzakken en noppenfolie, viel in het bijzonder op
en voldeed aan onze unieke eisen.
We spannen ons bovendien in voor het milieu en wilden daarom graag milieuvriendelijke
verpakkingen, waarvoor de GeoTech® productlijn van Automated Packaging Systems de
perfecte oplossing bood."

De Oplossing
Draper Tools koos voor vier AirPouch Express 3™ machines met hooggeplaatste
vultrechters en GeoTech verpakkingsmateriaal, die allemaal in 2017 werden geplaatst.
Het systeem met vullen van vacuümzakken voldeed aan de eisen van het bedrijf omdat het
op afroep eenvoudig te gebruiken luchtzakken kan leveren, waarbij de productiviteit van het
verpakkingsproces toenam en dankzij het compacte ontwerp er minder magazijnruimte
nodig was.
Burnett vervolgde: "We merkten dat onze medewerkers kostbare tijd verloren door tijdens
het inpakken telkens tussen de werkplekken heen en weer te lopen. Met de nieuwe
machines kregen ze meer ruimte en vrijheid omdat de zakken in de vultrechters werden
geplaatst, wat veel vloerruimte uitspaarde. Omdat alle verpakkingsmaterialen nu dichter bij
de medewerkers waren, is de doorlooptijd aanzienlijk verkort, zodat we ook tijdens
piekperiodes aan de vraag kunnen blijven voldoen.
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De machines zijn bovendien eenvoudig in te stellen en er is weinig opleiding nodig om ze
te bedienen, met een bijbehorende besparing op opleidingstijd en over het geheel een
efficiënter verwerkingsproces tot gevolg. Omdat de producten zo betrouwbaar zijn, zijn
ze ideaal geschikt voor drukke periodes omdat het verpakken geen vertraging oploopt als
gevolg van problemen met de machines."
Draper Tools wilde een milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal hebben en heeft daarom
GeoTech gerecycled materiaal geselecteerd dat voor tot wel 95% uit hergebruikte
materialen bestaat.
De vulzakken zijn ontworpen om bedrijven voordelige en duurzame
verpakkingsalternatieven te bieden. Dankzij de perforatie is het eenvoudig om het
gewenste aantal zakken af te scheuren, wat een minimum aan afval oplevert. Door de
perforatie kunnen de zakken ook tot het maximale volume worden opgeblazen, zodat
minder materiaal nodig is wat weer tot lagere kosten per kubieke meter leidt.
De GeoTech producten zijn door de klanten snel aan hun groene kleur te herkennen en
kunnen, net als alle producten van polyethyleen, meerdere keren worden gerecycled.

Het Resultaat
Draper Tools heeft met het invoeren van de AirPouch machines snel op de wisselende
vragen van klanten kunnen inspelen en tijdens piektijden aan de vraag kunnen voldoen.

“"We hadden een
ruimtebesparende oplossing
nodig en deze op tafels
geplaatste machines
voldoen daaraan. We
hebben nu niet alleen meer
vloerruimte tot onze
beschikking, maar omdat de
luchtzakken erg licht zijn,
besparen we ook nog op
transportkosten."

Burnett concludeerde: "We hadden een ruimtebesparende oplossing nodig en deze op
tafels geplaatste machines voldoen daaraan. We hebben nu niet alleen meer vloerruimte
tot onze beschikking, maar omdat de luchtzakken erg licht zijn, besparen we ook nog op
transportkosten.
De kwaliteit van het materiaal is overduidelijk en door de duurzaamheid ervan zijn onze
producten veel beter beschermd.
De ondersteuning en service van het team van Automated Packaging Systems is
voorbeeldig en ze zijn voortdurend aanwezig geweest om hun expertise met ons te delen
wanneer dat nodig was. Daarbij hebben zij ervoor gezorgd dat de verpakkingssystemen
aan onze unieke wensen konden voldoen."
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