Eigenzinnige Verpakkings Concepten

Optimale Werkplekken
Optimaal Transporteren
Optimaal Behandelen
Optimaal Palletwikkelen

Uw logistieke proces
optimaliseren
volgens het E³-concept

www.evc-verpakking.nl

Optimale Werkplekken
Bij EVC staat het E³-concept sinds 2001
hoog in het vaandel. Het staat voor Efficiënt,
Economisch en Ergonomisch verantwoord
werken. Wilt u volgens dit E³-concept werken?
Wij realiseren dat
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1.

3 alle te gebruiken middelen binnen
		 handbereik zijn;
3 loop-, draai-, en tilbewegingen
		 worden geminimaliseerd of zelfs
		weggenomen;
3 allemaal op een zo klein mogelijke
		oppervlakte.
Zo creëren wij meer efficiëntie op en rondom
de werkplek(ken). Er is beduidend minder
inspanning nodig voor dezelfde werkzaamheden.
Door deze gestructureerde en veilige
werkplek(ken) behouden uw medewerkers het
overzicht. Wanneer u volgens ons E³-concept
werkt, zullen productiviteit, rendement
en werkvreugde toenemen.
EVC levert werkplekken voor een
diversiteit aan werkzaamheden, zoals:
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In- en uitpakken;
In- en outbound werkzaamheden;
Eindcontrole en afmeldwerkzaamheden;
Montage werkzaamheden;
VAS en VAL werkzaamheden;
Assemblage werkzaamheden;
Bureau werkzaamheden.
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Optimale
Werkplekken
Wij produceren de optimale werkplekken zelf,
daardoor maken wij elke werkplek op maat
voor uw specifieke logistieke proces.

EVC adviseert u altijd de optimale werkplek,
uiteraard voorzien van alle benodigde
accessoires. Uitgaande van onze basismodellen:
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Solo werkplek
Duo werkplek
Ronde werkplek
Assemblage werkplek
Zitwerkplek
Afmeldstation
Mini werkplek
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“Lang nadat de prijs vergeten is,
herinnert men zich de kwaliteit nog!”

7.

Elk orderpickproces is uniek en
vraagt om de juiste kar!
EVC produceert karren op maat en
configureert karren vanuit
standaard modules.

Optimaal
Transporteren
Rollenbanen
Rollenbanen zijn er in diverse breedtes
en lengtes, wel of niet aangedreven.
Ieder proces kent zijn eigen behoeftes!
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Antivermoeidheidsmat
De Antivermoeidheidsmat geeft
een beduidend hoger stacomfort
en gaat vermoeidheid tegen.
Door het grote assortiment is
de juiste uitvoering voor elke
werkomgeving verkrijgbaar.

Optimaal
Behandelen
Vul- en beschermingsmiddelen

Doculabel®

Of het nu gaat om papierkussens
of luchtzakjes, het zal altijd gaan om
de optimale bescherming van uw product
tijdens transport. Wij bieden u legio
mogelijkheden op dit gebied.

Met de Doculabel® bevestigt u
snel, eenvoudig en zonder afval
uw (verzend) document(en).
Zie www.doculabel.nl voor
een demonstratievideo.
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Palletwikkelmachine: Kopen of huren?
Onze RW3000 is een semi automatische palletwikkelmachine. In combinatie met
onze wikkelfolie geeft dit een optimale stabilisatie met een minimum verbruik aan folie.
Is het bedrijfseconomisch niet interessant voor u om een palletwikkelmachine aan te
schaffen of bent u op zoek naar een tijdelijke oplossing?
Maak dan gebruik van ons Rent-a-Wrapper® huurconcept.

RW3000 specificaties:
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Wikkelhoogte maximaal 2400 mm;
Snelheid van het draaiplateau en de foliewagen zijn afzonderlijk instelbaar;
Diameter draaiplateau 1650 mm;
Verplaatsbaar door lepelgaten aan voor- en achterzijde;
Werkt op 230 Volt;
PLC voor 4 programma’s;
Bediening aan beide zijden van de mast;
Foliewagen aan de linkerzijde (i.v.m. het uitstappen van de heftruckchaffeur).

Optimaal
Palletwikkelen

Ergonomisch verantwoord “handmatig” wikkelen:
Met onze LiteWrapper® wikkelt u
3
met één hand,
3
zonder te bukken,
3
recht vooruit lopend,
3
binnen één minuut een pallet.
Met de LiteWrapper® stabiliseert u pallets optimaal
met een minimum verbruik aan folie.
Zie www.litewrapper.nl voor een demonstratievideo.

EVC (Verpakking) BV
Vliegeniersstraat 7
5405 BH UDEN

Tel: +31 (0)413 - 747 162
Fax: +31 (0)413 - 747 164

info@evc-verpakking.nl
www.evc-verpakking.nl

EVC en E³: een ABC’ tje
EVC is gespecialiseerd in het optimaal inrichten van uw magazijn/distributiecentrum.
Met onze ervaring van logistieke processen bieden wij totaaloplossingen middels
optimale werkplekken, rollenbanen, orderpickkarren, palletwikkel oplossingen en andere
handige hulpmiddelen. Door onze eigen productiefaciliteiten zijn wij in staat oplossingen
te bieden die veel verder gaan dan de standaard producten uit een catalogus.
Wij werken volgens ons E³-concept, wat staat voor optimalisatie op onderstaande punten:
3 Efficiëntie
3 Economisch
3 Ergonomie
Onze producten maken het mogelijk om het aantal loop-, draai-, en tilbewegingen in uw
logistieke proces beduidend te verminderen of zelfs weg te nemen, zodat het rendement
maximaal is. Werken volgens ons E³-concept betekent tijdwinst, minder oppervlakte en
financieel voordeel. Elke dag opnieuw!

Checklist
Graag lopen we samen met u door uw
magazijn om te checken op welke punten
er optimalisatie mogelijk is.
EVC maakt optimalisatie mogelijk
op onderstaande punten:
Optimale werkplekken
		Solo
		Duo
		Overig (special), namelijk:
Transportsystemen
		Orderpickkarren
		Rollenbanen
		Overige transport (systemen)
Antivermoeidheids- en veiligheidsmatten
		
Doculabel®
Vul- en beschermingsmiddelen
Palletwikkelen
		Handmatig
		Machinaal

