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Wiodący producent środków dla gospodarstw
domowych polega na bezpieczeństwie
zgrzewania indukcyjnego jako rozwiązaniu dla
wysokich jakościowo opakowań
KIK Custom Products, producent marki własnej
środków dla gospodarstw domowych, wykorzystuje
zgrzewanie indukcyjne jako niezawodny sposób
uszczelnienia jednego ze swoich kluczowych
produktów. Po wprowadzeniu technologii zgrzewania
indukcyjnego do linii produkcyjnej, firma chwali
korzyści płynące z wykorzystania wyposażenia
marki Enercon.
KIK Custom Products, producent domowych artykułów
utrzymania czystości, korzysta z uszczelniania
indukcyjnego, aby zapobiec wyciekom i zapewnić
dodatkowe bezpieczeństwo pojemników.
KIK zajmuje się produkcją szerokiej gamy produktów
o zróżnicowanych wymaganiach dotyczących
uszczelnienia – od domowych środków czystości po
produkty higieny osobistej.
Po raz pierwszy firma zaczęła używać indukcyjnych
rozwiązań Enercon Industries w 2009, uszczelniając
hermetycznie pojemniki z wybielaczem.

“Dzięki możliwości dłuższej
eksploatacji maszyn Enercon
nasze koszty operacyjne
znacznie spadły – te urządzenia
po prostu nigdy nie zawodzą.”
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Technologia zgrzewania indukcyjnego jest dla
KIK bardzo efektywnym rozwiązaniem, ponieważ
ze względu na swą chemiczną i korozyjną naturę
wybielacze muszą być odpowiednio zabezpieczane w
pojemnikach, aby uniknąć wycieku lub skażenia.
Rozmawiając o firmowym wyposażeniu do zgrzewania
indukcyjnego, Mario Ottati, dyrektor techniczny w
firmie KIK, powiedział:
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„Pierwszą różnicą, jaką zauważyłem, była sprawa
konserwacji – prawie w ogóle nie była ona wymagana!
„Przy innych dostawcach musieliśmy co sześć miesięcy
wymieniać głowice zgrzewające lub zasilanie.
„Dzięki możliwości dłuższej eksploatacji maszyn
Enercon nasze koszty operacyjne znacznie spadły – te
urządzenia po prostu nigdy nie zawodzą”.
Oprócz zdolności zgrzewarek indukcyjnych do
zapewniania mocnych, hermetycznych zgrzewów,
wymaganiom szybkiego tempa produkcyjnego
sprostała również rozpoznawalna na całym świecie
obsługa klienta firmy Enercon.
„Pewnego razu mieliśmy sytuację awaryjną i na szybko
potrzebowaliśmy zgrzewarkę indukcyjną” – powiedział
Ottati.
„Zadzwoniłem do firmy Enercon i w ciągu półtora dnia
dotarła do naszej fabryki – Enercon stawia potrzeby
klientów ponad swoimi.
„Od czasu kiedy zaczęliśmy używać tego sprzętu, nie
zakupiliśmy zgrzewarki żadnej innej firmy – Enercon
jest naszym preferowanym dostawcą” – dodał.
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