Eliminação de Paletes

www.ahmsolution.com.br

Café Cocam elimina a utilização de paletes de madeira
com o uso dos garfos RollerForks®
Durante 35 anos, a Cocam tem
produzido
café
solúvel
apreciado em mais de 25
países, oferecendo uma linha
de produção completa para
atender os consumidores mais
exigentes. Sempre confiando
na qualidade, flexibilidade, e
no serviço diferenciado e bem
coordenado, a Cocam foi
premiada em 2001 com a
certificação ISO 9001 que
consolida a credibilidade da
empresa.
Com base nessas premissas, a Cocam mantem continuamente seu compromisso com as
exigências dos clientes, criando relações sólidas e duradouras. Há um ano, a Cocam utiliza os
garfos RollerForks®, reduzindo os custos no transporte.
Nas palavras do Sr. Sidnei Beraldi, Gerente Industrial da Cocam Brasil: “Procuramos por
alternativas para remover os paletes de madeira e despachar as big bags nas folhas de slip
sheet. Durante este período, alguns técnicos sugeriram converter nossos garfos de
empilhadeiras para os RollerForks®. A implantação desse novo sistema trouxe vantagens para
ambas as partes (Cocam e clientes), como por exemplo:







Remoção do paletes de madeira de alto custo;
Nenhum palete de madeira que satisfaça
a HACCP (Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle) é mais barato;
Otimização do container;
Aumento da quantidade de produto por
big bag (peso líquido);
Diminuição do peso bruto por container;
Fácil manuseio das big bags durante os
processos de carga e descarga.
Durante a produção, colocamos o FIBC’s nas folhas de slip sheets e
utilizamos os RollerForks® para trazer o FIBC para a nossa máquina
de vedação. Após o duplo-empilhamento, os FIBC’s são vedados
juntos e os colocados novamente na plataforma com os
RollerForks®, por fim, os acomodamos no nosso armazém em
paletes dedicados de plástico. Assim que o container chega, levamos
os paletes de plástico do armazém à doca de carregamento e
retiramos os FIBC’s dos paletes de plástico. Isto é muito simples
porque o FIBC tem um formato perfeito embaixo, então a ponta do
RollerForks® desliza facilmente sob as folhas de slip sheet de
papelão. Assim que os FIBC’s estão no RollerForks®, a empilhadeira
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consegue carregar um container de 12 metros em, aproximadamente, 30 minutos, com 48
FIBC’s. O RollerForks® melhora o processo logístico enormemente, e só podemos recomendalos a outras empresas. A simplicidade do sistema permite que o ponto de equilíbrio do
investimento seja alcançado em poucos meses.”
A Cocam é a única produtora de café descafeinado no Brasil. Seguindo a tendência do mundo
moderno, o café instantâneo tem se tornado a alternativa ideal para a apreciação do melhor
café solúvel a qualquer hora. A Cocam é uma das principais produtoras de café solúvel no
Brasil, produzindo e exportando uma ampla variedade de cafés instantâneos e extratos de
café. Em operação desde 1970, a Cocam utiliza os equipmanetos mais modernos pra
desenvolver novos produtos que atendam as várias exigências do mercado.
Para mais informações: www.ahmsolution.com.br

