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Obróbka po druku / pakowanie / logistyka

J

uż od ponad 50 lat Sitma, z siedzibą
w Spilamberto na północy Włoch,
specjalizuje się w produkcji maszyn
pakujących dla introligatorni, systemów kopertujących do obsługi mailingu
oraz linii sortujących przeznaczonych
do obsługi sklepów internetowych oraz
centrów magazynowo-logistycznych specjalizujących się w obsłudze sprzedaży
wysyłkowej (e-commerce).
Firma Sitma reprezentowana jest w Polsce przez Norma System sp. z o.o. (www.
normasystem.com.pl). Wśród wariantów
pakowania oferowanych przez firmę Sitma wymienić można pakowanie książek
i czasopism w folię termokurczliwą, folię
biodegradowalną lub papier. Istnieje
też możliwość umieszczania produktów
w papierowe koperty lub okładki. Wariant
z okładką zamiast folii spotyka się z coraz
większym zainteresowaniem – zestaw wybranych materiałów promocyjnych umieszcza się w jednej z ulotek lub w okładce
z arkusza papieru, które pełnią w tym
przypadku rolę „opakowania”.
Maszyny i linie technologiczne Sitma
mogą być rozbudowywane o specjalizowane moduły, takie jak:
• zbieraczki,
• moduły insertujące,
• specjalizowane podajniki,
• moduły falcujące,
• maszyny i stacje adresujące,

• stanowiska kontroli jakości,
• sztaplarki i przenośniki stanowiące
zakończenie linii,
• maszyny do produkcji obwolut.
Poprzez możliwość oferowania wysokowydajnych maszyn pakujących
i kreatywnych technologii w obróbce po
druku, firma Sitma jest w stanie rozwijać rozwiązania dla wielu różnorodnych
produktów: czasopism, książek, gazet,
mailingów, dokumentów transakcyjnych
oraz obsługi dokumentów poufnych.
Rozwiązania do dystrybucji wkładek
promocyjnych składają się z części
mechanicznej i oprogramowania do planowania produkcji: dzięki zbieraczkom
Sitma klienci mogą tworzyć różniące się
od siebie zestawy materiałów promocyjnych, uwzględniając różne obszary
dystrybucji. Planowanie produkcji umożliwia przetwarzanie tych różnorodnych
zestawów materiałów promocyjnych
w identycznej sekwencji, jaka zostanie
zastosowana do ich dystrybucji.
W ofercie firmy Sitma znajdują się maszyny sortujące przeznaczone do dystrybucji książek, podręczników oraz paczek.
Dla tej kategorii klientów Sitma oferuje
różnorodne modele maszyn sortujących:
• EasySort (sortery typu tilt-tray): idealne rozwiązanie dla spedycji i centrów
dostaw z magazynem lub węzłem logistycznym w osobnych lokalizacjach. Są

bardzo elastyczne (mogą przetwarzać
zarówno małe książki, jak i duże paczki)
i łatwe w instalacji. Automatyczny transporter załadowczy wyposażono w system
odczytu kodu produktu. Jego wydajność
sięga 6 tys. paczek na godzinę.
• SpeedySort (sortery kompaktowe): do
dystrybucji oraz zwrotów książek i płaskich przedmiotów o poziomej zamkniętej konstrukcji. Podawany produkt
transportowany jest do wyznaczonego
wózka. Sortery osiągają wydajność na
poziomie 12 tys. paczek na godzinę.
Ten model maszyny sortowniczej jest
bardzo popularny we Włoszech, gdzie firma
Sitma opracowała pierwsze systemy dla
sieci dystrybucji wydawnictwa Mondadori.
Konstrukcja mechaniczna rozwiązań
Sitma do sortowania paczek gwarantuje
wysoką niezawodność i wydajność przy
krótkim okresie zwrotu inwestycji. Maszyny sortownicze Sitma są łatwe w obsłudze, kompaktowe, a dzięki modułowej
budowie można je dostosowywać do aktualnych potrzeb klienta i rozbudowywać.
Poprzez rozszerzanie oferty produktów Sitma podkreśla swój innowacyjny
charakter, cechujący firmę od początku,
i zwiększa swoją aktywność w sektorze
przesyłek pocztowych i intralogistyki.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
reklama

10/2017 | Świat DRUKU

