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8000 ton róż nych od mian ma ka ro nów mo -
że rocz nie wy twa rzać i pa ko wać ten za kład
pro duk cyj ny. 400 ar ty ku łów, 80 for ma tów
opa ko wań i ga ba ry ty od 300 do 1000 gra -
mów – ta kie ra my wy zna czył Aigner dla
swo jej no wej ma szy ny do pa ko wa nia zbior -
cze go. Cho ciaż dzia ła my głów nie ja ko do -
staw ca dla du żych firm – wy ja śnia wła ści ciel 
– czas pan de mii i ma so we za ku py z nią zwią -
za ne po ka za ły, że mu si my być bar dziej ela -
stycz ni i uwzględ niać rów nież han del de ta licz -
ny ar ty ku ła mi spo żyw czy mi. Zde cy do wa nie
więc ela stycz ność i moż li wość szyb kich zmian
by ły im pul sem do no wej in we sty cji.

Czy sto i szyb ko
In nvier tler Te igwa ren nie jest pro du cen tem
to wa rów prze zna czo nych dla dys kon tów
czy skle pów spo żyw czych – fir ma sta wia
na eko lo gię i ela stycz ność. Nie zbęd na jest
moż li wość prze twa rza nia ma łych, kil ku to -
no wych par tii w ce lu pa ko wa nia w ze sta wy
mie sza ne przez ma szy nę ty pu ca se pac ker.
No wo po wsta ją ce ze sta wy nie mo gły już
być pa ko wa ne ręcz nie. Za nim ma szy na 
SO MIC zo sta ła od da na do użyt ku, na sta no -
wi sku do pa ko wa nia by ło za trud nio nych
od trzech do czte rech osób. W In nvier tler
ma my pra wie 100-pro cen to we za trud nie nie.

Zna le zie nie no wych pra cow ni ków jest nie mal
nie moż li we. Dzię ki au to ma tycz ne mu pa ko -
wa niu pro du cent ma ka ro nu uwol nił się
od te go pro ble mu: To ogrom na ulga, ja ką 
czu je my w ob sza rze pa ko wa nia zbior cze go
dzię ki tej ma szy nie. To reb ki są au to ma tycz nie
wpro wa dza ne do ma szy ny. Ręcz ne od bie ra nie
pro duk tu zo sta ło wy eli mi no wa ne, po nie waż
te raz kom plet nie i rów no spa ko wa ny kar ton
wy cho dzi z ma szy ny.

spe Cjal ne wy ma ga nia 
Co do for ma tu – ża den pro blem

W przy pad ku SO MIC 424 DT fir ma wy ko rzy -
stu je ma szy nę ty pu co ver/tray o wy daj no ści
do 150 opa ko wań na mi nu tę. Fa brycz nie
skon fi gu ro wa no 15 róż nych for ma tów. Ma -
szy na ofe ru je te raz po żą da ną ela stycz ność
dla mie sza nych grup pro duk tów w to reb -
kach o gra ma tu rze od 300 do 1000 gra -
mów oraz dla po je dyn czych grup w ukła -
dach od 1x6 do 2x6. Tak że roz mia ry
kar to nów mo gą być róż ne, bo waż nym
czyn ni kiem by ło wy ma ga nie, aby wszyst -
kie opcje by ły otwar te. Dla przy kła du: obec -
nie je den z klien tów w Wiel kiej Bry ta nii za -

Opakowania makaronów w kartonach lub w torebkach to obszar 
działania maszyny SOMIC 424 DT w firmie Innviertler Teigwaren w Ort,
miejscowości w pobliżu granicy niemiecko-austriackiej. Hans-Peter Aigner
i jego żona Romana Kerber to czwarte pokolenie, które prowadzi tę
wysokowydajną firmę zarządzaną w oparciu o koncepcję lean.

Li czy się ma ka ron... 
...aLe też jak pre zen tu je się opakowanie 

Firma innviertler teigwaren 

może rocznie wytwarzać i pakować 

8000 ton różnych odmian makaronów.

400 artykułów, 80 Formatów opakowań

i gabaryty od 300 do 1000 gramów 

– takie ramy wyznaczył właściciel dla

swojej nowej maszyny so mic 424 dt

do pakowania zbiorczego
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mó wił kar to ny z za war to ścią do kład nie
trzech pa czek, co jest dość nie ty po wą kon -
cep cją w po rów na niu z au striac ki mi stan -
dar da mi, gdzie do mi nu ją opa ko wa nia zbior -
cze z dzie się cio ma lub dwu na sto ma
ze sta wa mi w kar to nie. Współ pra ca z SO -
MIC w tym przy pad ku oka za ła się po żą da -
na wkrót ce po uru cho mie niu. Wspól nie
z eks per ta mi od kar to nów z fir my SO MIC za -
pro jek to wa li śmy od po wied nie pu deł ko dla bry -
tyj skiej spe cy fi ka cji. Na tym nie ko niec,
Aigner wi dzi ko lej ne po trze by: Od sek to ra
han dlu spo dzie wa my się rów nież w przy szło -
ści no wych wy zwań dla opa ko wań zbior czych.
Na chwi lę obec ną jed nak te ma ty te nie mo gą
być ujaw nia ne.

Tech no lo gię SO MIC cha rak te ry zu je ela -
stycz ność: pro duk ty są roz dzie la ne z dwóch
taśm bu fo ro wych i po da wa ne do ma szy ny.
Po przej ściu przez wa łek wy rów nu ją cy do
ko lek to ra wa chla rzo we go tra fia ją jed no li cie
ukształ to wa ne opa ko wa nia i są prze no -
szo ne do ko lej ne go ze spo łu gru pu ją ce go.
Bar dzo mi się po do ba to, że ma ka ron jest pre -
cy zyj nie ukła da ny, ca łość wpy cha na na ta cę,
na stęp nie na ma ka ron na kła da ne jest tek tu ro -
we wiecz ko. Dzia ła to bez błęd nie we wszyst -
kich kar to nach i kon fi gu ra cjach, ja kie ma my.
Pu deł ka są sta ran nie ufor mo wa ne i skle jo ne.
Je stem usa tys fak cjo no wa ny, ma szy na dzia ła
do kład nie tak, jak te go po trze bu ję. Wła ści ciel

przed pod ję ciem de cy zji był do brze po in -
for mo wa ny. Jesz cze za nim prze jął ro dzin ny
biz nes, w cza sie swo jej na uki i prak ty ki za -
wo do wej miał kon takt z róż ny mi ro dza ja mi
ma szyn pa ku ją cych. Mój mistrz pa ko wa nia
Al bert po ka zał mi ma szy ny róż nych pro du cen -
tów – w tym SO MIC. Pra co wa łem z ty mi ma -
szy na mi w tam tym cza sie i do brze po zna łem
za le ty tej pa ko war ki w prak ty ce.

szyb ka 
zmia na for ma tu

Ob słu ga za po mo cą pa ne lu do ty ko we go
szyb ko sta ła się ru ty ną. Wy god ny pa nel do -
ty ko wy po zwa la w pro sty spo sób po przez
intuicyjne me nu wy brać po trzeb ne funk cje
i uzy skać ko mu ni ka ty in for ma cyj ne. Zo sta -
li śmy bar dzo do brze prze szko le ni przez tech -
ni ka, któ ry szcze gó ło wo ob ja śnił wszyst kie
eta py dzia ła nia ma szy ny. Czysz cze nie, wy -
świe tla nie pa ra me trów lub in for ma cyj ne
lamp ki sy gna li za cyj ne to tyl ko kil ka słów
klu czo wych te go szko le nia. Te mat prze -
zbra ja nia ma szy ny zo stał szcze gól nie do -
brze prze ćwi czo ny, po nie waż w In nvier tler

Te igwa ren for mat zmie nia się trzy ra zy
dzien nie.

Dział pa ko wa nia In nvier tler szyb ko opa-
no wał no wą tech no lo gię. Pro sty sys tem 
SO MIC QuickChange, pre cy zyj na in struk cja
ob słu gi i do brze po nu me ro wa ne czę ści za -
mien ne uła twia ją prze zbro je nie ma szy ny.
Bar dzo po moc ne są rów nież wóz ki na czę -
ści za mien ne wy po sa żo ne w sys tem plug -in,
dzię ki cze mu moż na je ła two wy jąć i sta ran -
nie upo rząd ko wać. W koń cu są to cen ne na -
rzę dzia, waż ne dla spraw ne go dzia ła nia ma -
szy ny. Od po wied nie prze cho wy wa nie tych

Hans-Peter Aigner: Ma szy na zo sta ła do star czo na na czas.
W cią gu jed ne go dnia przenośniki zasilające zo sta ły usta wio -
ne i po ko lej nym dniu ro bo czym po świę co nym na usta wie nie
ma szy ny mo gli śmy na tych miast przy stą pić do pro duk cji

Firma wykorzystuje maszynę somic 424 dt typu cover/tray o wydajności 

do 150 opakowań na minutę. Fabrycznie skonFigurowano 15 różnych Formatów. 

maszyna oFeruje pożądaną elastyczność dla mieszanych grup produktów w torebkach

o gramaturze 300-1000 g oraz dla pojedynczych grup w układach od 1x6 do 2x6
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czę ści jest po pro stu czę ścią Do brej Prak ty ki
Pro duk cyj nej – pod kre śla Aigner.

do brze wy po sa żo ny 
na przy szłość

Ja ko pro du cent ma ka ro nów eko lo gicz nych
fir ma bar dzo po waż nie trak tu je wszyst kie
za da nia zwią za ne z ochro ną za so bów. Dzię -
ki SO MIC 424, któ ra zde cy do wa nie pro wa dzi
do oszczęd no ści su row ców i ener gii, w tym
sprę żo ne go po wie trza, fir ma mo że te raz
z pew no ścią zy skać kil ka do dat ko wych
punk tów. Wy so kiej ja ko ści kar to ny przy czy -
nia ją się do do brej ob słu gi w han dlu de ta licz -
nym żyw no ścią, ale wła ści cie lo wi to nie 
wy star czy. Aigner my śli o przy szłej opty ma -
li za cji pro ce su cię cia. Klien ci In nvier tler Te ig-
wa ren już czer pią ko rzy ści z no wej ma szy ny,

po nie waż obec nie wdra ża ne jest dwu czę -
ścio we opa ko wa nie, po kry wa + ta ca, któ re
umoż li wia przej rzy stą i atrak cyj ną pre zen ta -
cję eks po zy cji w han dlu de ta licz nym.

No wa ma szy na zo sta ła za in sta lo wa na w lu -
tym 2021 ro ku. Aigner był po zy tyw nie za -
sko czo ny rów nież uru cho mie niem: Ma szy na
zo sta ła do star czo na na czas. W cią gu jed ne go
dnia przenośniki zasilające zo sta ły usta wio -
ne i po ko lej nym dniu ro bo czym po świę co nym
na usta wie nie ma szy ny mo gli śmy na tych -
miast przy stą pić do pro duk cji. Wszyst kie no wo
do da ne za da nia, któ rych nie mo gą roz wią zać
na si ope ra to rzy ma szyn w co dzien nej eks plo -
ata cji, są roz wią zy wa ne przez tech ni ka z cen -
tra li SO MIC w Ame rang za po mo cą zdal nej
ob słu gi. Tech nik lo gu je się przez bezpieczne

połączenie VPN i roz wią zu je za da nie zdal nie.
To bar dzo pro fe sjo nal ne.

so miC w pol sCe
Firmę Somic re pre zen tu je od 2019 r. gru pa
BO SKY, spe cja li zu ją ca się od po nad 25 lat
w au to ma ty za cji pro ce sów pa ko wa nia. Reali -
zu jąc swo ją mi sję na pol skim ryn ku BO SKY
kie ru je się po dob ny mi za sa da mi, co nie -
miec ki pro du cent: rze tel na ob słu ga i pro fe -
sjo nal ne do radz two.

Za pra sza my do od wie dze nia sto iska firmy
BOSKY pod czas te go rocz nych tar gów War -
saw Pack – 26-28 kwiet nia w Nada rzy nie.

ArtYKuł SPONSOrOWANY
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