Idealne przygotowanie do wyzwań jutra:
kompletne rozwiązania od firmy Weber
Perfekcyjne porcje plastrów. Ekonomiczna produkcja i atrakcyjne opakowanie. Weber oferuje
wszystko czego potrzebują zakłady zajmujące się przetwórstwem żywności. Pod hasłem „Line
Up for Tomorrow” prezentujemy naszą kompletną linię produkcyjną: od przygotowania produktu
do gotowego opakowania.
Kompletne rozwiązania liniowe do konfekcjonowania, sygnowane markami Weber i TEXTOR, to
linie w wysokim stopni zautomatyzowane, z zaawansowaną integracją między poszczególnymi
modułami a dzięki temu zapewniające wysoką efektywność. Weber prezentuje kompleksowe
podejście do produkcji poprzez przygotowanie produktu, przetwarzanie go oraz pakowanie, co
prowadzi do większej wydajności i efektywności.
Oprócz tego, Weber jako dostawca rozwiązań, pokazuje jak inteligentne połączenie wszystkich
modułów w linii i przekazywanie informacji przez poszczególne komponenty może
zoptymalizować przyszłą produkcję na wiele różnych sposobów.
Rozwiązania stworzone dla wielu różnych wymagań oraz zakresów zastosowań mają jedną
cechę wspólną: oferują one wartość dodaną w każdym etapie procesu i zapewniają producentom
żywności bardziej zoptymalizowane wykorzystanie produktu.

Układ sterowania linią jest bardzo prosty: technologia Weber OneControl umożliwia obsługę
kompletnej linii z dowolnego panelu sterowania Weber. Wszystkie informacje, programy i
ustawienia są w każdej chwili i z każdego miejsca dostępne na jednym z terminali. Zakłady
zajmujące się przetwórstwem produktów spożywczych mogą czerpać korzyści na kilka
sposobów:


ograniczenie ilości personelu przy linii



bardziej wydajna obsługa



zwiększenie efektywności ekonomicznej

Ponadto zmniejsza się odległość, którą musi pokonać personel
obsługi, co minimalizuje potencjalne błędy i zwiększa wydajność.
Spójny i intuicyjny interfejs HMI jest również łatwy w obsłudze.
Weber oferuje również cyfrowe usługi i produkty, które są równie
ważnymi elementami całościowego podejścia co innowacyjna
technologia. Producenci żywności czerpią korzyści z większej
przejrzystości, efektywności oraz obsługi dzięki nowym koncepcjom
digitalizacji, która pozwala na cyfrową wizualizację linii i procesów.

O Weber
Od krojenia stałowagowego po precyzyjny załadunek i pakowanie wędlin, kiełbas, mięsa, sera i
roślinnych produktów zastępczych: Weber Maschinenbau to jeden z wiodących dostawców
maszyn i urządzeń systemowych do plastrowania, automatyzacji i pakowania produktów
świeżych. Głównym celem firmy jest zautomatyzowanie i usprawnienie procesów w zakładzie
Klienta co realizujemy poprzez zaawansowane, indywidualne rozwiązania i umożliwienie
optymalnej eksploatacji instalacji przez cały cykl żywotności.
Weber Maschinenbau zatrudnia dziś około 1500 pracowników w 23 lokalizacjach w 18 krajach,
którzy każdego dnia z zaangażowaniem i pasją przyczyniają się do sukcesu Grupy Weber. Do
dzisiaj firma jest w posiadaniu rodzinnym i jest kierowana przez Tobiasa Webera, najstarszego
syna założyciela firmy, Günthera Webera, jako jej CEO

