C A S E S T UDY
Snelgroeiend voedingssupplementenbedrijf
verbetert de klanttevredenheid en bespaart
geld met AirPouch®
Luchtkussentjes vervangen EPS verpakkingschips met uitstekende
resultaten.
Health Resources™ LLC, uit Hueytown, Alabama, vervult de orders voor hun
voedingssupplementen door het verpakken van gebottelde producten in dozen, en ze te
beschermen met voorgedrukte luchtkussens verpakkingsmateriaal. Dit verpakkingsproces
is uitgegroeid tot een zeer efficiënte werking waarmee iedere operator gemiddeld 55 tot 60
zendingen per uur kan verpakken.
Health Resources heeft 12 verpakkingsstations die worden bediend door zes AirPouch®
Express 3 opvulluchtkussensystemen van Automated Packaging Systems, Inc. De
Express 3 is een tafelsysteem dat luchtkussens produceert in continue stroken die snel
en gemakkelijk kunnen worden afgescheurd voor snel en schoon verpakken. Het heldere
luchtkussenmateriaal is voorgevormd met unieke EZ-Tear™ perforaties voor een snelle,
efficiënte verpakking.

Bedrijfsnaam
Health Resources™ LLC

Producten die Worden Verpakt
Voedingssupplementen

Gebruikte Uitrusting
AirPouch® Express 3
opvulluchtkussensystemen

Gebruikte Materialen
AirPouch® luchtkussens

Rendement op Investeringen
Verhoogde productiviteit van
nog eens drie zendingen per uur
toevoegden per werknemer

Vorige Verpakkingsmethode
Mike Ceravolo, productiemanager voor Health Resources, uiteengezet om eenbetere,
snellere, efficiëntere verpakking te ontwerpen toen het bedrijf haar vorige verpakkingslijn
ontgroeide, die bestond uit de traditionele EPS chips in bakken boven het hoofd. De tijd die
elke dag kostte om de bakken te laden, opgeslagen chips te verplaatsen en de rommel op
te ruimen bij elk verpakkingsstation, nam toe in een tijd waarin Ceravolo op zoek was naar
verbetering van de productiviteit om de snelle groei van het bedrijf beter aan te kunnen.
Tegelijkertijd klaagden sommige klanten over de rotzooi dat het verpakkingsmateriaal van
de pinda’s met zich meebracht, wanneer de verpakkingen bij hen thuis kwamen.
Andy Bauer van Strickland Packaging Company, een erkende AirPouch distributeur, kende
Mike Ceravolo al een tijdje en bood aan te komen helpen bij het evalueren van zijn groeiende
behoeften. Bauer erkende onmiddellijk de waarde die het Airpouchsysteem van Automated
Packaging zou kunnen toevoegen aan deze verpakkingswerkzaamheden. Het heldere
luchtkussenmateriaal zou de rommel en het opslagprobleem van EPS chips elimineren.
Klanttevredenheid zou verbeteren, omdat er geen rommel is wanneer de doos wordt
geopend, en het product erin duidelijk zichtbaar is. Bovendien overtroffen de efficiëntie en
de bescherming die de luchtkussens boden de verpakking die in verband werd gebracht
met chips en papier. En tot slot zouden de totale kosten van het Express 3 systeem lager
zijn dan het bedrag dat Health Resources toen uitgaf.
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Nieuwe Verpakkingsmethode
Het team van Health Resources, Strickland Packaging en Automated Packaging Systems
werkten samen om eenzeer efficiënt, geautomatiseerd systeem te ontwerpen dat AirPouch
luchtkussens van de machine, via een luchttoren, in een overhead trechter verplaatst. De
trechter is voorzien van twee openingen waar de verpakkers lengtes van luchtkussens uit
kunnen nemen en direct in het verpakkingsgebied kunnen brengen, terwijl ze gemakkelijk
net zoveel luchtkussens als ze nodig hebben, kunnen afscheuren. Er is geen rommel en
geen verspild product. Het luchtkussenmateriaal komt zigzag gevouwen in compacte dozen
met een grote capaciteit die gemakkelijk zijn op te slaan, die 3000 lineaire voet van kussens
bevat. “De hoeveelheid ruimte dat hierdoor bespaard wordt in ons bedrijf is enorm”, zegt
Ceravolo.

Succesverhaal
“Er zijn al aanzienlijke kostenbesparingenbij de tijd die we besparen met het werken
met AirPouch materiaal ten opzichte van EPS ,” zegt Ceravolo. “Toen we de verhoogde
productiviteit van nog eens drie zendingen per uur toevoegden, per werknemer, begonnen
we ons echt de voordelen van het Express 3 systeem te realiseren. We hoefden zelfs geen
waarde te geven aan de toegenomen klanttevredenheidsniveaus om ons rendement op
de investering in dit systeem te zien. We hebben zelfs ons logo op de luchtkussens laten
printen, zodat klanten een extra kans hebben om ons logo en webadres te zien, terwijl wij
van grotere naamsbekendheid profiteren. De verpakking heeft een hoger kwaliteitsimago,
wat goed is voor ons bedrijf,” verklaarde Ceravolo.

“Er zijn al aanzienlijke
kostenbesparingenbij de
tijd die we besparen met
het werken met AirPouch
materiaal ten opzichte van
EPS,” zegt Ceravolo. “Toen we
de verhoogde productiviteit van
nog eens drie zendingen per
uur toevoegden, per werknemer,
begonnen we ons echt de
voordelen van het Express 3
systeem te realiseren.”

Het AirPouch Express 3 opvulsysteem heeft afmetingen van 20,5” L x 8,5” B x 14” H,
waardoor het een van de meest lichtgewicht en compacte verpakkingssystemen op
de markt is. Het apparaat is rustig en zijn volledig elektrische ontwerp vereist geen
perslucht. Het unieke AirPouch sealingproces voorkomt luchtlekken, en de hoeveelheid
lucht per kussen is instelbaar voor optimale verpakkingsvoorwaarden. Het systeem kan
in automatische of semi-automatische modus worden uitgevoerd en biedt een optionele
sensor om de productie automatisch te starten en te stoppen. Standaardkussens zijn
leverbaar in verschillende lengtes om aan elke verpakkingsbehoefte te voldoen.
Automated Packaging Systems ontwerpt en produceert al meer dan 50 jaar
originele Autobag®, AirPouch® en SidePouch® systemen. Met meer dan 30.000
verpakkingssystemen in werking en een wereldwijde serviceorganisatie, heeft Automated
Packaging Systems de ervaring en de ondersteuning om de ultieme klanttevredenheid te
garanderen. Automated Packaging Systems biedt een complete lijn van baggers, leegtevullingssystemen en beschermende verpakkingssystemen, thermische transfer imprinters,
automatische tellers, weegschalen en speciale verpakkingsmaterialen. Volledige informatie
is beschikbaar op de website van het bedrijf.
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