EMBALLAGE
RAMP UP PRODUCTION RUP.
Tænk stort, start med de små!

Emballage i mindre seriestørrelser
Hvad enten dine kunder ønsker stjerneformet, dråbeformet, cylinderformet eller produktformet emballage, er Kellpo leveringsdygtig i professionelle og brugbare specialløsninger. Med vores nye koncept, Emballage RUP, udvikler og
producerer vi, ved hjælp af vores avancerede, modulopbyggede værktøjskoncept og designkompetencer, specialdesignet emballage - også i mindre seriestørrelser.
Med mere end 25 års erfaring inden for fremstilling af kvalitetsværktøjer til emballagebranchen, har Kellpo positione-

ret sig som én af markedets førende leverandører. Vores
kernekompetence er udvikling og fremstilling af effektive
sprøjtestøbeværktøjer med fokus på høj funktionalitet, minimalt materialeforbrug og en kort tidscyklus. Vi råder over
en komplet high-end maskinpark og er således i stand til
at producere såvel emballageværktøjer som emballageprodukter i både små og store seriestørrelser.

EMBALLAGE
RAMP UP PRODUCTION RUP.
Kellpo A/S råder i dag over 9 maskiner med en lukkekraft fra 25 - 500 T. De 4 af maskinerne står i vores
test afdeling, hvor det er muligt at lave såvel serieproduktion med robot udtagning og IML, som det også
er muligt at teste nye værktøjer.
Derudover kører 4 maskiner fast på serieproduktion af eksport emner for firmaet HEXA-cover, som forhandler flydelag til bl.a. landmænd og vandreservoirs.
Ramp-up-production betyder, at vi kan hjælpe vores kunder i gang med deres produktion i forbindelse
med nye emballage designs, eller hvis der er tale om små serie størrelser til eksempelvis højtider eller
andre mærkedage.
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Vi hjælper gerne vores kunder med udkast til nyt design, og nye ideer til opdatering af eksisterende designs - vi kan tilpasse værktøjerne, og vi kan sørge for såvel produktion som logistikken omkring denne
- Kellpo A/S kan hjælpe vores kunder med komplette turn-key solutions indenfor emballage fremstilling
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