Rätt emballage

ökar värdet på era produkter

Segment | Lean

Produkter, transportflöden och truckhantering, ser väldigt sällan likadana ut hos
olika företag. Detta gör att alla företag har olika behov. För att kunna ge den
högsta upplevda nyttan till det lägsta priset har vi utvecklat ett emballagesystem
med flera valmöjligheter. CrossBorders produkter anpassas enkelt till de
varierande kundbehoven vilket sänker kostnader. De stora besparingarna vid köp
av emballage är sänkta kostnader runt emballaget.

Reducerade cykeltide

mindre slöseri, frigör arbetsplats
6S arbetet till en ny nivå
Reducera företagets mängd av träemballage och lyft 6S arbetet till en ny nivå. Företag kan
minska behovet av städ, minska utrymmesbehov och minska non value added arbetet genom
att implementera CrossBorders XP1 lastbärare och XS2 krage. XS2 behöver inte separeras från
XP1 och då försvinner behovet av det normala handhavandesättet separering pall och krage.
Erfarenheterna visar att företagets produktkvalitet ökar om man eliminerar damm och muts,
dessutom.

Frigör arbetsplatsyta
Att implementera CrossBorders lastbärarsystem (One flat package) som standardemballage
i den interna hanteringen minskar behovet av arbetsplatsyta vilket ger möjlighet att optimera
layouten för arbetsplatsen. Lastbärarkonceptet är utvecklat för att inte separeras när emballaget
inte används och därmed finns det större möjligheter att man kan förvara emballaget i närheten
av arbetsplatsen och då reducera antalet truckförflyttningar alternativt manuell förflyttning
av emballage. Lastbärarsystemet ger dessutom en rad andra fördelar och besparingar om
emballaget dessutom används som emballage i returflöden eftersom höjden på det ihopfällda
systemet enbart är 210 mm högt.

Reducerade cykeltider
Reducera cykeltiderna i produktionen genom att minska avstånden från där urplockning ur
emballage sker och platsen där emballaget kan förvaras.
CrossBorders lastbärarsystem förbättrar såväl ergonomi som arbetsmiljö för användaren. En
lägre vikt på emballaget förenklar och förbättrar användarens arbetssituation. Konceptet One flat
package minskar antalet detaljer att hantera, i stället för fem detaljer (pall plus fyra kragar) för en
träpall blir det bara en detalj (lastbärare plus krage) för XP1 och XS2.

Belastningsergonomi
Belastningsergonomi är läran om hur olika fysiska belastningar i arbetet påverkar medarbetaren.
Enligt Arbetsmiljöverkets statistik (2013) över belastningsskador orsakade av tunga lyft eller
arbetsställningar och rörelser som är ensidiga och ansträngande utgjorde dessa 40 % av
samtliga anmälda arbetssjukdomar.
På arbetsplatser har både arbetsgivare och arbetstagare ansvar för att förebygga
belastningsskador.
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XP1 lastbärare med uppfälld och nedfälld XS2 krage

För att minimera riskerna för skador är det viktigt att tänka på helheten och att tänka till innan
i alla lägen, när en arbetsplats skall organiseras, ett arbetsmoment skall utformas utifrån
arbetsrörelser och nödvändiga kroppsställningar.
Är arbetsutrymmet är tillräckligt stort för att utföra lyft och förflyttningar är en av många
frågeställningar att hantera för att skapa en så optimal arbetssituation som möjligt för att kunna
utföra arbetet utan risk för olika typ av skador.
Crossborders lastbärarsystem XP1 plus XS2 ger goda egenskaper avseende
användarergonomi, användarflexibilitet och smidighet. Lastbärarsystemet förbättrar såväl
ergonomi som arbetsmiljö för användaren.

Minska waste (slöseri)
I en verksamhet finns det en rad olika waste - slöseri som man hanterar på olika sätt. Exempel
på slöseri är väntan i olika former, man går, letar, förflyttar sig, skapar buffertar och lager. Vilka
typer av slöseri kan du hitta i din verksamhet?
XP1 plus XS2 är med sin smidiga och ergonomiska lösning ett utomordentligt sätt att eliminera
olika slöseri i din verksamhet. Den ergonomiska designen ger en smidigare och enklare
hantering av emballaget. Räkna gärna på hur många ton per år ni kan minska i manuella lyft för
er personal.

Lastvolym 4gånger mer - golvytan
reducerad 4 gånger
En kund har väldigt trångt mellan bearbetningsmaskiner. Vid
sidan om maskinerna har man en pall med produkter som
skall bearbetas i maskinen och en pall med produkter som är
bearbetade. För att förbättra flödet i fabriken hade man som mål
att minska golvytan med pallar för att kunna köra truck mellan
maskinerna. Till en början tittade vi på en lösning som innebar
ett specialmått, 300 mm x 1.200 mm. Produkterna är långa och
smala. Efter lite fundering kom tanken vad som skulle hända
om man ställde produkterna upp istället för att lägga dem ner.
Det enda hindret som fanns var att det skulle vara besvärligt att
arbeta med pallkragar som var 1.200 mm höga. CrossBorders
XS3 med dörrar löste allt! Med dörröppning kan man ställa in
produkterna och därmed eliminera lyft för medarbetarna.

CrossBorder utvecklar, tillverkar och säljer emballagesystem som utmanar den konventionella
pallindustrin.CrossBorders ambition är att vara det hållbara och kundorienterade företaget som
flyttar gods i hela världen med innovativa och kostnadsbesparande lösningar. Huvudkontor,
utveckling och tillverkning finns i Trelleborg.
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