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Vajon hogyan kÃ©szÃ¼lnek a jÃ¡tÃ©kok?
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GondolkodtÃ¡l mÃ¡r ezen?
Most kaphatsz egy kis betekintÃ©st pÃ¡r szerencsÃ©s jÃ¡tÃ©kÅ‘rÃ¼lt jÃ³voltÃ¡bÃ³l, akik tavaly, az esseni banzÃ¡j utÃ¡n
bekukkanthattak az egyik jÃ¡tÃ©kgyÃ¡r, a Ludo Fact belsejÃ©beâ€¦

A Ludo Fact Jettingen-Scheppachban talÃ¡lhatÃ³, ami kb. 40 km-re van AugsburgtÃ³l. A cÃ©get 1995-ben alapÃ-totta Horst
Walz, nÃ©vvÃ¡lasztÃ¡sa a latin ludere (jÃ¡tÃ©k, jÃ¡tszani) Ã©s facere (kÃ©szÃ-t) szavakbÃ³l szÃ¡rmazik. Minden Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ
nagyjÃ¡bÃ³l 2500 jÃ¡tÃ©kdobozt gyÃ¡rt Ã³rÃ¡nkÃ©nt, ami a jÃ¡tÃ©kban talÃ¡lhatÃ³ alkotÃ³rÃ©szek szÃ¡mÃ¡tÃ³l fÃ¼gg javarÃ©s
napi 40-50000 jÃ¡tÃ©kot, Ã©vente pedig majdnem 10 milliÃ³ (!) darab jÃ¡tÃ©kot Ã©s kirakÃ³t jelent. AugusztustÃ³l februÃ¡rig tar
csÃºcsszezon, amikoris gyakran elÅ‘fordul, hogy heti 6 napot is dolgoznak. Ã•tlagosan 170 dolgozÃ³t alkalmaznak, melyekbÅ‘l
csak 30 az irodai munkÃ¡s.
Jelenleg kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 100 kiadÃ³tÃ³l kap megbÃ-zÃ¡st durvÃ¡n 20 kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ orszÃ¡gbÃ³l. A cÃ©g portfÃ³liÃ³jÃ¡ba
tartoznak a jÃ¡tÃ©kdobozok, jÃ¡tÃ©ktÃ¡blÃ¡k, kirakÃ³k, kinyomÃ³keretek, fakockÃ¡k, bÃ¡buk, kÃ¡rtyÃ¡k. Ahogy a dobozokat
telepakoltÃ¡k, azok Ã¡tkerÃ¼lnek a cÃ©g logisztikai egysÃ©gÃ©be, a Ludo Pactba. A raktÃ¡r 15000 raklap kapacitÃ¡sÃº Ã©s
kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 20 teherautÃ³t tÃ¶lt meg naponta.

A gyÃ¡rtÃ¡s folyamata:
A gyÃ¡rba mÃ¡r nyomtatott anyag Ã©rkezik, amik kÃ¼lÃ¶nleges ragasztÃ³ gÃ©pek vÃ¡rnak, hogy doboztetÅ‘, dobozalj,
jÃ¡tÃ©ktÃ¡bla, kirakÃ³ vagy mÃ¡s jÃ¡tÃ©kelem kÃ©szÃ¼ljÃ¶n belÅ‘lÃ¼k.

MiutÃ¡n megragasztottÃ¡k a kartonlapokat, jÃ¶het a kivÃ¡gÃ¡s, ami minden jÃ¡tÃ©k vagy kirakÃ³ esetÃ©ben â€žszemÃ©lyre sza

NÃ©hÃ¡ny jÃ¡tÃ©ktÃ¡blÃ¡t rÃ©szben, vagy teljes egÃ©szÃ©ben ki kell nyomkodni, hogy belefÃ©rjen a dobozÃ¡ba. A kÃ©pen a
vÃ¡gÃ³gÃ©prÅ‘l lejÃ¶vÅ‘ Ubongo tÃ¡blÃ¡k lÃ¡tszanakâ€¦ a doboza termÃ©szetesen nem lehet ekkora nagy!

A dobok mÃ©retÃ©tÅ‘l fÃ¼ggÅ‘en, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ gÃ©pek vÃ©gzik a â€ždobozolÃ¡stâ€•. A kÃ©pen kisdobozos gyÃ¡rtÃ³gÃ©p
elvÃ©gzi a doboztetÅ‘, dobozalj vÃ¡gÃ¡st, hajtogatÃ¡st, ragasztÃ¡st is egyben, tehÃ¡t a kÃ©sz doboz jÃ¶n ki a â€žvÃ©gÃ©nâ€•.
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Az Ã¼res dobozok feltornyozva vÃ¡rjÃ¡k a jÃ¡tÃ©kelemeket, tÃ¡blÃ¡t, szabÃ¡lyt.

Amint a doboz megkapta Ã¶sszes tartozÃ©kÃ¡t, doboztetÅ‘t rÃ¡, Ã©s mehet a fÃ³liÃ¡zÃ³ba.

A fÃ³liÃ¡zÃ¡s utÃ¡n nagy hullÃ¡mpapÃ-r dobozokba kerÃ¼lnek.

A hullÃ¡mpapÃ-r dobozokat fa raklapokra halmozzÃ¡k, majd egy mÃ©gnagyobb fÃ³liÃ¡zÃ³gÃ©p becsomagolja szÃ¡llÃ-tÃ¡sra
kÃ©szre. MegrendelÃ©stÅ‘l fÃ¼ggÅ‘en azonnal Ãºtra kel, vagy a raktÃ¡rba kerÃ¼l.

Ki hÃ¡ny jÃ¡tÃ©kot ismer fel a kÃ©pek alapjÃ¡n?
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