
Automatizálási 
megoldások a 
csomagolóipar 
számára.

Ilyen egyszerű ez.

Lenze Consumer Goods



70 évnyi 
tapasztalat a 
csomagoló-
iparban.
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Széles körű ágazati ismeretekkel és az 
egész világra kiterjedő szakértői 
hálózattal rendelkező, vezető hajtás és 
automatizálási specialistaként 
vállalkozásával közösen dolgozzuk ki a 
legjobb megoldást. Legyen szó akár a 
meglévő berendezés optimalizálásáról 
vagy új csomagológép kifejlesztéséről – 
vállalkozása ötleteit lelkesedéssel 
ültetjük át a gyakorlatba. 

Egyéni igényeikhez és elképzeléseikhez 
igazodva támogatjuk vállalkozását a 
projektet kísérve, a projektben 
együttműködve vagy akár az innovatív 
összkoncepció megvalósítása során is.

Ilyen egyszerűen fejlesztjük ki 
csomagolóipari innovációinkat:

• Tapasztalt ágazati szakemberek 
hallgatják meg vállalkozása igényeit 
és feladatait

• Innovatív hardverek és szoftverek 
a hatékony megoldások 
megvalósításáért

• Megbízható hajtásrendszerek 
a jellemző csomagolási 
alkalmazásokhoz

• Nyílt szabványok alkalmazása
• Globális gyártás a Lenze egységes 

minőségi standardjaival
• Az egész világra kiterjedő logisztikai 

koncepció
• Globális szervizhálózat és oktatási 

kínálat

MOLINS
 LANGEN



4

A csomagológépekkel 
szembeni növekvő elvárások.

A csomagolóipar innovációs ereje 
folyamatosan új kihívások elé állítja a 
gépeket és berendezéseket. A 
csomagológépekkel szembeni jelenlegi 
és jövőbeni elvárások együtt járnak a 
növekvő digitalizációval. Az alábbi
átfogó trendek mind nagyobb
jelentőséggel bírnak a végfelhasználó 
számára.

Rugalmasság
A gépek egyre inkább tekinthetők önálló 
egységeknek, amelyek rugalmasan 
bevethetők. Ezáltal lehetővé válik a gyors 
reagálás a kereskedelmi akciókra és a 
széles termékportfólió lefedése egyetlen 

gépen. Ezenkívül rövidek az átállási idők 
és gyorsan elvégezhető a 
formátumváltás, ami csökkenti a 
költségeket új termékbevezetések esetén.

Személyre szabhatóság
A rugalmasság akár az 1-es tételméretig 
maximalizálható, így lehetőség van a 
vevő teljesen egyéni megkeresésére és 
arra, hogy az ügyfél a termékfejlesztés 
részévé váljon. A nagyfokú 
rugalmasságnak köszönhetően emellett 
a cég gyorsabban igazodhat a piaci 
igényekhez, növekszik az innovációs 
ráta, és csökkenthetők a raktárkészletek 
– „Make to Order”.
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Átláthatóság
A fejlettebb adatkezelés képezi az egész 
vállalatot átfogó adatkapcsolatok és 
hálózatok alapját, így valamennyi 
folyamat egyszerűbbé válik a 
standardizált adatstruktúráknak 
köszönhetően. Optimalizált felügyeleti 
folyamatok könnyítik meg a 
karbantartási és javítási munkákat, és a 
teljes gyártásirányítás tökéletesebbé 
válik. A vevők részére a mobileszközök és 
a Track & Trace alkalmazásával 
fejlettebb szervizkínálat nyújtható.

Rendelkezésre állás
Az üzemzavarok korai felismerésével 
biztosított a gépek maximális 
rendelkezésre állása. A karbantartások 
tervezhetők, a pótalkatrészekből pedig 
elegendő minimális mennyiséget 
készleten tartani. A könnyen rendelhető 
alkatrészek a gyors szállítást követően 
betanítás nélkül beszerelhetők, ami 
nagyobb szabadságot tesz lehetővé a 
gépbeszerzés terén.

Gép és ember közötti interakció
Intuitív koncepciók könnyítik meg a 
komplex technológiák kezelését, egyben 
csökkentik a hibalehetőségek számát. A 
mobileszközök és a nyílt interfészek 
használatával rugalmas vezérlés válik 
lehetővé, és a gép valamennyi funkciója 
hozzáférhető. Internetes technológiák 
támogatják a diagnosztikai vizsgálatokat 
és csökkentik a hibák számát a gyártás 
során.

Hatékony erőforrás-felhasználás
Az erőforrások még hatékonyabb 
felhasználásának kulcsa az eszközök és 
berendezések digitális kommunikációja 
és hálózatba kapcsolása: ekkor a gép 
igazodik az anyaghoz, és nem az anyag a 
géphez. Ennek köszönhetően az anyag- 
és energiafelhasználás optimálisan 
beállítható, a termék- és 
anyagveszteségek minimalizálhatók, az 
intelligens vezérlésű motorokkal pedig 
energia nyerhető vissza.
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Ipar 4.0 – A jövő 
kulcskompetenciája 
az együttműködési 
kompetencia.
A gépgyártást mindig is a vevők 
igényeinek maximális figyelembevétele 
jellemezte, amit az igények műszaki 
megoldásokba való átültetése követett. 
Ehhez az Ipar 4.0 révén a gépgyártás jól 
ismert világán kívülről olyan részletek 
és lehetőségek járulnak, amelyek új 
esélyeket kínálnak. Aki gyorsabban és 
hatékonyabban működik együtt 
partnereivel, akiket nagyobb 
mértékben is integrál, az nyerni fog a 
versenyben. Az együttműködési 
kompetencia olyan szakértelmet jelent, 
amely válaszolni képes a trendekre és a 
vevőknek a gépek új generációjával 

szembeni követelményeire. Ekként 
olyan műszaki megoldások és 
innovációk teremthetők, amelyek a 
verseny szempontjából döntő előnyt 
jelentenek: 
• Milyen előny a legfontosabb 

vállalkozása számára? 
• Milyen műszaki intézkedéseket 

hoztak eddig? 
• Mik jelentik a legnagyobb 

kihívásokat vállalkozása számára? 

Készséggel beszéljük meg 
vállalkozásával a válaszokat és a 
lehetséges közös perspektívákat.
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A számtalan lehetőséget tartalmazó Ipar 4.0 koncepció csak akkor lehet sikeres, ha minden érintett – a végfelhasználók, 
a gépgyártók, a technológiai beszállítók és a tudomány képviselői is – egy irányba húz.

inter-
aktivitás

hatékony-
ságra 

tervezve individualizáció 

elérhetőség

rugalmasság

átláthatóság

egyszerű 
kezelhetőség

erőforrás-
hatékonyság
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Kisebb mérnöki 
fejlesztési 

ráfordítások

Kisebb Drive- and 
Automation-Invest
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Az egyre rövidebb innovációs ciklusok, az agresszív 
versenytársak és a szoros árverseny olyan kihívásokat 
jelentenek, amelyekkel a gépgyártóknak egyre nagyobb 
mértékben kell megküzdeniük. 

Ezért is szeretnénk egyszerűbbé tenni a munka 
mindennapjait számukra. Engineering Toolchain 
megoldásunk a gép életciklusának különböző szakaszaiban 
teszi lehetővé a mechatronikai engineering feladatok 
elvégzését, optimálisan a felhasználóhoz és a feladathoz 
igazodó eszközökkel. Ezenfelül a gép szoftverének 
modulárissá tételével és standardizálásával leegyszerűsítjük 
a szoftverfejlesztést is, aminek köszönhetően jelentős 
mértékben csökken a gép fejlesztéséhez szükséges idő. 

A legkülönbözőbb automatizálási feladatok 
megvalósításához intelligens megoldásokat kínálunk a 
Controller-based vagy a Drive-based Motion mozgáshoz. 
Emellett vállalkozása az energiahatékony L-force 
portfóliónknak köszönhetően megbízható technológiákból, 
tartós minőségből és valamennyi termék egyszerű 
kezelhetőségéből profitálhat, ami nemcsak a hajtások 
különböző változatainak számát csökkenti, hanem a teljes 
mérnöki fejlesztési folyamatot is leegyszerűsíti. 

Ez pedig végeredményben mindenki számára érezhető lesz.

Hatékony 
szoftvermegoldások
• A gép teljes 

életciklusát 
végigkísérő 
Engineering 
Toolchain

• Intelligens 
Motion Control 
standardizált 
technológiai 
funkciókkal

A feladatokhoz 
igazodó 
automatizálási 
megoldások
Minden géphez a 
megfelelő rendszer és 
a megfelelő termékek

Hozza 
lendületbe 
vállalkozását.
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Az elsődleges csomagolástól a palettázásig – intelligens 
automatizálási megoldásainkkal gyorsan megtaláljuk 
közösen a legjobb megoldást valamennyi gépfeladat 
számára. Hagyatkozzon bátran az egyszerű 
szoftverfejlesztésre, a nyílt szabványok alkalmazására, 
valamint a hajtások megfelelő méretezésére.

Pontosan az, amire  
a csomagológépnek  
szüksége van.



FAST Application Template OMAC PACK ML 
Template

FAST technológiai modulok

Pozicionálás

Camming

FAST Motion
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Ezáltal a hajtást vezérlő Motion 
Software fejlesztése akár 80%-
ban önállóan elvégezhető, ami 
jelentős mértékben csökkenti a gép 
alapfunkcióinak fejlesztésére fordított 
időt.

Nyílt szabványok
A Lenze automatizálási rendszerei 
nyílt szabványokon alapulnak! 
Rendszereink a piaci szabványok 
alkalmazásának köszönhetően 
bármikor összekapcsolhatók más 
gyártók vezérlési és hajtásrendszereivel,  

így egyszerűen integrálhatók 
fölérendelt gépsori struktúrákba. 
Ez a nyitottság biztonságossá teszi 
a jövőt mind a gépgyártó, mind a 
végfelhasználó számára.

Egyszerű szoftverfejlesztés
„Lenze FAST” Application Software 
Toolbox eszköztárunkkal intelligens, 
standardizált szoftverkomponensek 
állíthatók össze a legkülönbözőbb 
gépmodulokhoz egy Template 
sablonban, így egészen egyszerűen 
hozható létre a saját gépszoftver. 
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Sokkal több a távoli karbantartásnál: 
a Remote Services & Analytics 
többletértéket jelent az OEM 
gyártónak és a végfelhasználónak.

Az Ipar 4.0 alapját a gépek, termékek, 
komponensek és természetesen az 
emberek digitális kommunikációja, 
hálózatba kapcsolása képezi.

A távoli karbantartáshoz 
biztonságos platformot biztosítunk. 
Szerviztechnikusunk visszakövethető 
kapcsolaton keresztül kommunikál 
a géppel. A gép üzemeltetője így 
bizonyos lehet afelől, hogy a gépekhez 
kizárólag arra jogosult személyek 
férhetnek hozzá, méghozzá csak a 
meghatározott időpontokban. 

A karbantartás mellett a gépekről 
adatokat tudunk gyűjteni és 
magánfelhőben tárolni. Az adatokat 
elemzés után olyan mutatószámokká 
alakítjuk át, amelyek mélyebb 
összefüggéseket tárnak fel a 
gép működésével kapcsolatban. 
Cégünk teljes körű, felhőalapú 
minőségirányítási rendszert kínál 
vállalkozásának. Valamennyi 
felhőszolgáltatás rugalmas előfizetési 
rendszerben vehető igénybe, amellyel 
a gépadatok online átvitele egyénileg 
skálázható. Ez a vállalkozáson belül 
működtetett rendszerekhez képest 
számos előnnyel jár: nincs szükség 
informatikai beruházásokra, költséges 
szoftverlicencekre és semmilyen 
karbantartásra. Döntő szempont az is, 
hogy nincs szükség komplex, egyedi 
programozásra sem.

Bizonyosan a legjobb megoldás: 
„Financial Grade Security” 
legmagasabb biztonsági szint
• Titkosított adatok átvitele a 

hálózatból a felhőbe
• NCP protokoll
• Átlátható adatforgalom a cég 

hálózatán
Jövőbiztos
• OPC-UA hozzáférés a Lenze 

Controller vezérlőhöz Folyamatos 
adattovábbítás a felhőbe

• Minden adat rendelkezésre áll 
közvetlen vagy jövőbeni elemzés 
céljára

Berendezésgazdálkodás
• A gépek kihasználtságának és 

rendelkezésre állásának figyelése
• Track&Trace, illetve termelékenységi 

adatok
• Minőségi paraméterek figyelése
Táv-karbantartás
• Hozzáférés az adatokhoz bárhol a 

világban
• Távdiagnosztika és -szervizelés
• A terepi beavatkozások akár 80%-a 

megtakarítható
Predictive Maintenance/Digital 
Services
• A potenciális üzemzavarok előzetes 

felismerése a felhőadatok alapján
• „Big-Data” a gyártás optimalizálását 

célzó tanácsadási szolgáltatások 
alapjaként a gyártó részéről
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Remote Service 
Data Monitoring 

Downtime Tracking 
Predictive Maintenance 

Application Programming Interface

Cloud Interface

Vezérlés Vezérlés Vezérlés

Hajtások/érzékelők

1. gép 2. gép 3. gép

Wide Area  
Network  
(Encrypted)

Machine  
Interface

Shop Floor  
Network (Non 
Encrypted)

Data Consolidation

Data  
Generation

Hajtások/érzékelők Hajtások/érzékelők

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

LEVEL 6

LEVEL 7
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• A gép legrugalmasabb alkotórészeként a Delta Roboter 
jelenti az elsődleges választást az egyedi gyártás 
szempontjából. 

• A Lenze FAST technológiai modulok paraméterezést 
tesznek lehetővé programozás helyett, mélyebb robotikai 
ismeretek nélkül is, így a szoftverek komplexitása 
áttekinthető marad. 

• Szoftvereink nyílt rendszerűek: vállalkozása független 
marad, egyúttal hozzáteheti a szoftverekhez egyéni 
kulcskompetenciáit is. 

• Az integratív vezérlés egyetlen Controller vezérlőben 
egyesíti a logikát, a meghajtást és a robotikát, ami 
feleslegessé teszi a további vezérlések kifejlesztésének 
ráfordításait. 

• A perifériák – pl. kamerák, szállítószalagok stb. – 
egyszerűen csatlakoztathatók. 

• A rendszer egyszerűen összeköthető a MES/ERP 
vállalatirányítási rendszerrel, pl. a Track&Trace funkció 
használatához, receptúrák kezeléséhez vagy a gépkezelés 
érdekében.

Maximális 
rugalmasság 
robotika révén.

Delta Roboter
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Remote Host

Delta Roboter megoldási példa: Controller-based Automation

Delta 1

Delta 3

Delta 2 Tilt

Rotation Conveyor Conveyor

Pick & Place

Transformation

Motion Control

Touch Probe

Electrical Shaft
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Hatékony erőforrás-
felhasználás a 
legmagasabb szintű 
termelékenység 
mellett.

Vízszintes tasakológép

• Moduláris, skálázható szoftverek és hardverek, amelyek 
minden követelményhez igazodnak. 

• A Lenze tekercselési megoldása kiegyenlíti az olyan 
zavaró jellemzőket, mint a súrlódás és a gyorsulás 
hatása. Ezáltal elkerülhető az anyagszakadás és a selejt, 
egyben vékony, húzásra érzékeny fóliák is alkalmazhatók 
– a húzóerőméréshez szükséges, speciális érzékelőkre 
fordított költségek nélkül. 

• Intelligens hajtások: A gép megtanulja a folyamat alapján 
a hajtástechnika paramétereit, így nincs szükség többé 
költséges szakértői vizsgálatokra azok megállapításához. 

• A csomagolóanyag vagy a páratartalom megváltozásakor 
a gép igazodik a változásokhoz. 

• Az iránymutató „Cross Cutter” technológiai modul 
(keresztvágó) kiszámítja a bütyköstárcsa mozgását a 
keresztirányú záróhenger szinkronmozgásához, amelyet 
szinkronizál a főtengellyel – ezzel megakadályozhatók 
az üres csomagolások és az, hogy a záróprések közé 
termékek kerüljenek.
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Sealing Cross Cutter

Outfeed

Unwinder Infeed

Winder

Tension Control

Register Control

Temp. Control

Cross Cutter
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Megoldási példa vízszintes tasakológép esetén: Controller-based Automation



Dobozfelállító

• Grafikus megjelenítés felhasználóközpontú kezelési 
koncepcióval (User Centered Visualization), rendkívül 
rugalmas szoftverrel. 

• Intuitív, szöveg nélküli (nyelvektől független) vezérlés és 
navigáció (ábrákkal és szimbólumokkal). 

• IPC Design – a meglévő gépdizájnhoz illeszkedő módon, 
egyszerű felhasználókezelés, a gépkezelő biztonságos és 
egyszerű bejelentkezése RFID alkalmazásával. 

• A gépek gyors és biztonságos beállítása, kezelése és 
szervizelése az egész világon. 

• Grafikus megjelenítés Multi-Touch-Display kijelzőkön, 
valamint különböző megjelenítőkön (okostelefon, 
táblagép, böngésző, HMI stb.). 

• Egységes HMI Template sablon és ennek köszönhetően 
az összes gép könnyebb kezelhetősége – az egyes 
gépekhez szükséges HMI-oktatás nélkül. A gombok és a 
hibaüzenetek stb. standardizált nézete és elhelyezkedése.

A középpontban 
a kezelő áll.

18
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Megoldási példa dobozfelállítóra: Drive-based Motion
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Az egész világra kiterjedő 
szervizelés a csomagolóipar 
követelményeihez  
igazodóan.

Termelékenység, megbízhatóság és 
mindennap új csúcsteljesítmény – ezek 
jelentik vállalkozása berendezéseinek 
legfőbb sikertényezőit. A tartósan 
biztonságos üzemeltetéshez egyéni, 
átgondolt szervizkoncepciókat 
kínálunk, amelyek középpontjában 

szervizmoduljaink és a tapasztalt 
specialistáink kimagasló alkalmazási 
ismeretei révén megvalósuló 
kompetens támogatás áll. Bárhol, 
bármikor és bárhogyan is van szüksége 
vállalkozásának támogatásunkra – 
mindig rendelkezésére állunk.
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Lenze-átvizsgálás 

Mi a tényállás? 
Önök pontosan ismerik a gépüket – 
így vállalkozásával közösen alakítjuk 
ki a megfelelő intézkedések alapját, 
például feltárjuk a gyenge pontokat 
vagy a kockázatokat és az értékes 
teljesítménytartalékokat. Egy biztos: a 
gép nálunk a legjobb kezekben van.

 

Lenze-megelőzés

A véletlen is kézben tartható.
Annak érdekében, hogy közösen a 
lehető legalacsonyabb szinten tartsuk 
a gépet érintő lehetséges kockázatokat, 
átfogó megelőzési szolgáltatásokat 
kínálunk. Támogatjuk vállalkozását 
a rendelkezésre állás növelésében, 
egyúttal minimalizáljuk a reakció- 
és állásidőket üzemzavar esetén. 
Ezzel vállalkozása időt, pénzt és sok 
bosszankodást takaríthat meg.

Lenze-optimalizálás

A jót is egyre jobbá tesszük.
Gondoskodunk róla, hogy 
berendezése zavartalanul működjön, 
továbbá intelligens optimalizálási 
lehetőségeket mutatunk fel, amelyek 
közé az energiaköltségek csökkentése, 
a gyártás átállításakor szükséges 
felszerszámozási idő lerövidítése, 
valamint a teljesítmény jobb 
kihasználása tartozik. Törődünk vele.

Lenze-vészhelyzeti segítség

Minden esetre tökéletesen felkészülve.
Vállalkozása vészhelyzetben is teljes 
mértékben ránk hagyatkozhat. 
Átfogóan felkészülünk a lehetséges 
üzemzavarokra. Amennyiben 
előre nem látható esemény 
következne be, gondoskodunk a 
gyors helyreállításról és a részletes 
hibaelemzésről. Cégünkkel vállalkozása 
projektjei egyszerűen biztonságosan 
működhetnek.
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Vállalkozásával közösen dolgozzuk ki a 
legjobb megoldást, és lelkesedéssel 
hozzuk működésbe az ötleteket, legyen 
szó akár a meglévő gyártóberendezés 
optimalizálásáról, új gép kifejlesztéséről 
vagy nagy csomagolóipari rendszerek 

alkalmazásáról. Cégünk egyszerűségre 
törekszik, amelyben a tökéletest keresi. 
Ez határozza meg gondolkodásunkat, 
szolgáltatásainkat és termékeink 
minden részletét.

A Lenze sok mindent egyszerűvé 
tesz vállalkozása számára – a  
fejlesztési folyamat mindegyik  
szakaszában.

Az üzemeltetés 
biztosítása  5

Ötletek kialakítása

 1

Koncepciók 
kialakítása 2

Gépek előállítása

 4  3
Megoldások 
kidolgozása
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A jelen dokumentum a Lenze SE (Hameln, Németország) szellemi tulajdona. A prospektusban foglalt 
valamennyi közlés a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre álló információknak felel meg, és kizárólag 
az előzetes tájékoztatást szolgálja. Az eredeti termékektől való esetleges színeltérések nyomdatechnikai 
okokra vezethetők vissza. A szerzői jogok és a szomszédos jogok egyedüli, kizárólagos birtokosa a Lenze 
cég. A jelen dokumentum bármilyen felhasználása – különösen terjesztése, utánnyomása, hasznosítása és 
adaptálása – kizárólag a Lenze kifejezett, írásbeli engedélyével megengedett.

13535965

www.Lenze.com
Lenze Hajtástechnika 

Kereskedelmi Kft.

HU-2040 Budaörs, Keleti utca 7. 

(BWT irodaház 2. Emelet)


