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Wiodący hiszpański producent produktów 
fitosanitarnych od 30 lat korzysta z zalet 
zgrzewania indukcyjnego firmy Enercon.

Firma Probelte S.A poszukiwała rozwiązania 
pozwalającego uniknąć podróbek i zagwarantować 
bezpieczny transport jej produktów agrochemicznych 
podczas eksportu. 

„Po upływie tylu lat zdecydowanie 
polecam maszyny do zgrzewania 
indukcyjnego firmy Enercon oraz 
usługę Quatropack innym spółkom 
potrzebującym tej technologii”.

Hiszpański producent wyrobów agrochemicznych 
do odżywiania i utrzymania zdrowia roślin włączył 
zgrzewanie indukcyjne, aby zagwarantować 
oryginalność swych produktów i przedłużyć okres 
przydatności w ramach projektu internacjonalizacji.

Wycieki i przenikanie produktów agrochemicznych 
mogą wywoływać niepożądane skutki, jeżeli nie 
posiadają one bezpiecznej ochrony na czas transportu. 
Pan Casanova, kierownik Probelte, mówi o znaczeniu 
zgrzewania indukcyjnego w sektorze agrochemicznym:

„Aby móc eksportować swoje produkty i wchodzić na 
nowe rynki, potrzebowaliśmy technologii zgrzewania 
chroniącej nasze produkty podczas transportu, która 
zapewniałaby pełne bezpieczeństwo”.

„Wiedzieliśmy, że zgrzewanie indukcyjne poprawi nasz 
wizerunek marki i ochronę produktów”.

 „W pewnym sensie, dzięki indukcyjnemu zgrzewaniu 
nakrętek, możemy spełniać wysokie standardy jakości 
wymagane w 53 krajach, do których importujemy swoje 
produkty”.

Probelte odkryła dodatkową korzyść od czasu 
stosowania zgrzewarek indukcyjnych firmy Enercon:
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„Nasze produkty docierają w lepszym stanie do 
Azji i Ameryki Południowej po ponad miesiącu na 
statku”. Odległość przewozu drogą morską to czynnik 
skracający przydatność naszych produktów. Jednakże 
hermetyczne uszczelnienia przy użyciu tej technologii 
pozwalają nam wydłużyć okres przydatności... do 
niemal roku!

Co więcej, spółka Probelte S.A używa zamknięć 
indukcyjnych z nadrukiem swego logo, co pozwala 
chronić jej produkty przed podrabianiem:

„Kiedyś w Azji i Ameryce Południowej mieliśmy 
problemy związane z naruszeniami i podrabianiem. 
Czasami nasze pojemniki napełniano innymi 
produktami, a kiedy indziej stwierdzaliśmy, że nasze 
produkty rozcieńczono wodą. Unikamy tego problemu 
od pierwszego dnia po wprowadzeniu zgrzewania 
indukcyjnego!”

Obecnie Probelte posiada 7 maszyn Super Seal. Po 
upływie 30 lat stosowania zgrzewarek indukcyjnych 
firmy Enercon i otrzymaniu zaleceń od firmy 
Quatropack, dostawcy produktów Enercon w Hiszpanii, 
pan Casanova stwierdził:

„Mamy doskonałe doświadczenia związane z 
maszynami Enercon. Mówimy o wysoce niezawodnych 
i trwałych urządzeniach. Quatropack również zapewnia 
niezrównaną obsługę i wsparcie. Są niezwykle zręczni i 
sprawni”.

„Po upływie tylu lat zdecydowanie polecam maszyny 
do zgrzewania indukcyjnego firmy Enercon oraz 
usługę Quatropack innym spółkom potrzebującym tej 
technologii”.


