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PAKETOINTIRATKAISUT SAHATEOLLISUUTEE
Kokonaiskapasiteetti – kokonaistehokkuus

VOIT LUOTTAA SAHATEOLLISUUDEN
ASIANTUNTIJOIDEN NEUVONTAAN
Signodella on yli 50 vuoden kokemus toimialalta, ja se toteuttaa
vuosittain 100 uutta laitteistohanketta höyläämöissä ja sahoilla.
Signode takaa, että saat omaan laitokseesi varmasti kaikkein
kustannustehokkaimman paketointiratkaisun.
Myös erittäin pätevillä projekti-insinööreillämme ja
asiakkuuspäälliköillämme on mittava kokemus sahateollisuuden
johtavien valmistajien alkuperäisvaraosien kanssa toimimisesta.

PARHAAT LAITTEET ANSAITSEVAT
PARHAAN HUOLLON
Huoltotiimimme toimivat koko Euroopassa. Hyvien huolto- ja
ylläpitosopimusten turvin pätevät teknikkomme pystyvät
varmistamaan, että laitteistosi on luotettavasti ja varmasti
käytettävissä siihen tehtävään, johon se on suunniteltukin.
Signoden sahateollisuuteen tarkoitetut laitteet ovat lisäksi
suunniteltu siten, että niissä on mahdollisimman vähän
kuluvia osia. Myös niiden huolto on helppoa. Siksi
kokonaiskustannukset ovat erittäin pienet, ja usein kalliiksi
tulevat seisokit voidaan välttää ennaltaehkäisevää huoltoa
koskevien sopimustemme avulla.

INNOVATIIVINEN SUUNNITTELU
TAKAA TUOTANTOLINJAN TEHOKKUUDEN
Kaiken innovointitoimintamme päämääränä on taata koneiden
jatkuva toimintavalmius. Toimintamme perustuu asiakkaidemme
palautteeseen ja vaatimuksiin. Määritettyihin
kokonaiskustannuksiin perustuvan huipputekniikkamme
tarkoituksena on pienentää pakkauskustannuksia kokonaisuudessaan. Signoden ainutlaatuinen moduulipäätekniikkaa
hyödyntävä Z 20 -vannetuskone, uusi H 6500 -sarjan
tuotevalikoima ja älykäs ORA 600 J -vannetusasema
ovat esimerkkejä laitteidemme uudistetusta suunnittelusta ja
toimivuudesta.
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TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ
Olemme määrittäneet mahdollisesti vaaralliset alueet tiiviissä yhteistyössä
sahateollisuuden laitteiden ja koneiden käyttäjien kanssa. Näin olemme yhdessä
varmistaneet, että käyttäjien turvallisuus on taattu mahdollisimman hyvin.
Kaikki koneet voidaan toimittaa asianmukaisin ja paikalliset määräykset täyttävin
turvalaittein varustettuina. Tavallista suurempien PET-vannejumbokelojen käyttö
vannetusasemalla, johon mahtuu jopa 30 000 metriä vannetta, vähentää vannekelan
vaihtamisen tarvetta. Tällöin käyttäjien tarve liikkua koneen alueella vähenee, koneen
käyttöaika pitenee ja tuottavuus kasvaa.

TAVOITTEENA PAKKAUSKUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN
Signoden laitevalikoima kattaa asiakkaiden useimmat pakkaustarpeet oivallisesti.
Puuteollisuuden pienempiin vannetustarpeisiin tarjolla ovat SIG-RCM-inlinevannetuskone ja SIG-SBM 4301/4400 -sarjan tuotteet. Valikoimastamme löytyy myös
raskaaseen käyttöön tarkoitetut sahateollisuuden puristus- ja vanteitusasemat.
Taloudellinen ja tehokas vannetus- ja huoltotuki täydentää
tämän toimialan tuotevalikoimamme.

KÄYTÖN HELPPOUTTA
Käyttöliittymän kuvamerkkien ja kuvakkeisiin perustuvien vianetsintäohjeiden ansiosta
Signoden laitteiden käyttö on entistäkin helpompaa.
Uusien laitteiden toimintaperiaatteet oppii käden käänteessä, mikä vähentää käyttäjien
koulutuksen tarvetta. Tarvittaessa saatavilla on etätukea teollisuus 4.0ja esineiden internet -kehityssuunnitelmamme mukaisesti.

KATTAVAA RATKAISUOSAAMISTA YHDELTÄ LUUKULTA
Vuosien saatossa meille on kertynyt vankkaa pakkausratkaisuihin liittyvää osaamista
saha- ja puutavaran vannetuksesta, niputtamisesta, paketoimisesta ja pakkaamisesta sekä
kuorman suojaus- ja sitomisjärjestelmistä. Osaamisemme kattaa sekä laitteet, tarvikkeet
ja erilaiset huoltopakettipalvelut.
Koska pääomamenot voivat joskus olla yrityksille haaste, olemme kehittäneet
mahdollisuuden hankkia laitteet suoran oston sijasta pakkausratkaisukonseptiin
kuuluvana. Esittelemme tätä mahdollisuutta sinulle mielellämme.
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Local Partners | Global Solutions
Paikallinen edustus
BRÄNDEIHIMME LUOTETAAN
KAIKKIALLA MAAILMASSA
Yrityksemme on edelläkävijä teollisuuden
pakkaustekniikan alalla.
Meillä on pitkä kokemus materiaaleihin,
prosesseihin ja automaatioteknologiaan
liittyvistä toimialan mullistaneista innovaatioista, jotka perustuvat aina asiakkaidemme
tarpeisiin.
Tuotteitamme myydään kaikkialla maailmassa
tunnetuilla ja luotettavilla tuotenimillä, joita ovat
esimerkiksi nämä: Angleboard, Burseryds
Bruk, Haloila, H. Bohl, Josef Kihlberg,
Mezger Heftsysteme, Mima, Signode ja
Strapex. Yrityksellämme on 88 tuotantolaitosta
ja noin 7 000 työntekijää kuudella mantereella.
Pätevät ja osaavat paikalliset kumppanimme
palvelevat ja tukevat sinua henkilökohtaisesti.

SAHATEOLLISUUTEEN TARKOITETUT LAITTEET
Signode Industrial Groupilla on monipuolinen tuotevalikoima, ja myös lisävarusteiden valikoima on runsas. Meiltä löydät
yrityksesi tuotantovaatimukset täsmällisesti täyttävät koneet, lisävarusteet ja sopivan huoltopaketin. Myös tulevaisuuden
tarpeet on otettu huomioon.

YHTEYSTIEDOT
Olemme siellä missä sinäkin, kaikkialla Euroopassa.
Ota yhteyttä sahateollisuuden asiantuntijoihimme
– annamme mielellämme lisätietoja ja neuvontaa.
Lumber Solutions
lumber@sigpse.com

SP Z 20 -puristinasema
höylätylle sahatavaralle

Böhl-merkkinen
kiristekäärintäkone
höylätylle pitkälle
tavaralle

Erilliset vanteituskoneet:
Signode SBM 4301/4400
-sarja

Muutokset mahdollisia

Signode SIG-RCM
Inline-vannetuskone
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LP Z20 -puristinasemat
höyläämättömälle
sahatavaralle

