
OFERTA WYKONANIA USŁUG DLA 
maszyn pakujących w folię termokurczliwą 
(Zambelli, Krones, KHS, Dimac, SMI, Atlanta, Acmi, Ocme i inni) 
 

1. Serwis techniczny 
2. Szkolenie 
3. Optymalizacja kosztów zużycia folii 

 
 
SERWIS TECHNICZNY 
Pierwsza wizyta techniczna (1 dzień): 
- audyt maszyny pakującej w folię termokurczliwą pod kątem weryfikacji stanu technicznego oraz 
określenia zużycia poszczególnych podzespołów; 
- przygotowanie kompleksowego, technicznego raportu podsumowującego audyt 
- oferta (dla Zambelli) lub specyfikacja (dla pozostałych producentów) części kwalifikujących się do 
wymiany. 
Druga wizyta techniczna (1-2 dni) po zakupie części: 
- wymiana części; 
- regulacje nastaw części pakującej i pieca w celu poprawy wydajności pakowania i poprawy jakości 
paków. 
 
SZKOLENIE 
- szkolenie z zakresu folii termokurczliwych (rodzaje, specyfikacja techniczna, zastosowanie, 
produkcja) 
- szkolenie na temat sposobów rozwiązywania problemów technicznych podczas eksploatacji foliarek 
(kompleksowe omówienie wszystkich typowych i powszechnych usterek, np.: niedocinanie folii, złe 
formowanie zgrzewek itp. oraz przedstawienie sposobów ich rozwiązywania). 
Możliwy sposób realizacji: 
- szkolenie jednodniowe dla grupy kilku osób 
 - 4 godziny w pokoju spotkań (część teoretyczna - prezentacja i dyskusja) 
 - 3 godziny na linii produkcyjnej (część praktyczna - najlepiej podczas regularnej produkcji). 
 
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ZUŻYCIA FOLII 
- przygotowanie do optymalizacji 

- otrzymanie danych na temat optymalizowanych formatów (zużycie roczne, specyfikacja folii i 
wymiarów pakietów); 
- wizyta w zakładzie podczas produkcji (1 dzień) w celu oceny możliwości optymalizacji z 
uwzględnieniem maszyny, specyfiki pakowania i poznania oczekiwań użytkownika; 
- przygotowanie szacunkowej propozycji optymalizacji z wyliczeniem możliwych do osiągnięcia 
oszczędności; 

- przygotowanie testowych rolek folii przez jej producenta wg specyfikacji z propozycji 
optymalizacyjnej; 
-  wizyta wdrożeniowa dla każdego optymalizowanego formatu w celu regulacji nastaw pakowaczki i 
pieca, nie więcej niż 2-3 formaty dziennie (3-4 godziny na jeden format). 
 
Cena ofertowa naszej usługi to 290 zł netto za godzinę pracy w zakładzie produkcyjnym bez żadnych 
dodatkowych kosztów (all inclusive) przy minimalnym zafakturowaniu za 8 godzin pracy. 
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