Procesy produkcyjne
w branży spożywczej:
rozwiązania « pod klucz »
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Nasza misja
BOCCARD OPRACOWUJE I TWORZY ROZWIĄZANIA
PRODUKCYJNE O DUŻEJ WARTOŚCI DODANEJ
DLA BRANŻY SPOŻYWCZEJ : MLEKO, SERY,
NAPOJE,

LODY,

ŻYWNOŚĆ

PRZETWORZONA

I

ŻYWNOŚĆ DLA NIEMOWLĄT. TOWARZYSZYMY
NASZYM KLIENTOM W REALIZACJI PROJEKTÓW
Z
I

POSZANOWANIEM
WYNIKÓW,

ZAŁOŻONYCH

PRZESTRZEGAJĄC

TERMINÓW
TERMINÓW

WPROWADZENIA PRODUKTÓW NA RYNEK.

BOCCARD KONTROLUJE
WSZYSTKIE ETAPY
PAŃSTWA PROCESU
PRODUKCYJNEGO

Składowanie / Transfer
Standaryzacja / Dozowanie
proszku
Odgazowywanie
Pasteryzacja
Dozowanie owoców
Separacja / Filtrowanie
Stacje CIP
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Śledzimy skrupulatnie sytuację na rynku tak, by przewidywać
Państwa potrzeby oraz towarzyszymy Państwu w rozwoju na
całym świecie w ramach długofalowej współpracy, obejmującej
również wysokiej jakości serwis.
W ramach naszego wykwalifikowanego zespołu projektowego,
nasi inżynierowie i technicy udostępniają w pełni swoje
know-how na potrzeby Państwa procesów produkcyjnych, zaś
jedna, wyznaczona do kontaktów osoba pilotuje projekt od jego
rozpoczęcia do momentu odbioru.
Ścisłe stosowanie zasad «najlepszych praktyk» pozwala nam
zapewnić zarządzanie projektem na wysokim poziomie
certyfikacji zgodnie z naszą kartą etyki PQP : « Prevention,
Quality, Productivity»

PRODUKTY MLECZNE
Świeże produkty mleczne
Pasteryzowane produkty mleczne
Sterylizowane produkty mleczne
Składniki mlekopochodne
Sery, lody

NAPOJE
Woda butelkowana
Ponieważ posiadamy
umiejętność łączenia
wybranego wspólnie
z Państwem najlepszego
wyposażenia do procesów
produkcyjnych,

Soki i nektary
Napoje energetyczne
Ponieważ opracowujemy
dla Państwa projektu
całkowicie otwartą
i niezależną automatykę,

Ponieważ umiemy to
zrobić w naprawdę
krótkim czasie,
w granicach budżetu i w
dowolnym miejscu na
świecie,

W międzynarodowym
przemyśle spożywczym
Boccard stanowi punkt
odniesienia przy projektach
nowych fabryk «pod
klucz», rozbudowie już
istniejących zakładów, czy
ich modernizacji.

Napoje gazowane
Napoje alkoholowe

ŻYWNOŚĆ PRZETWORZONA
Żywność dla dzieci
Desery
Dania gotowe
Zupy i sosy
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Tchniemy życie w Państwa
pomysły i
zbudujemy Państwa sukces
W CELU REALIZACJI PAŃSTWA POMYSŁÓW
Nasi inżynierowie ds. procesów nadają konkretny
kształt Państwa pomysłom, w poszukiwaniu
skuteczności zgodnej z oczekiwaniami rynku oraz
najbardziej surowymi wymogami prawnymi.

Z NASZYMI SPRAWDZONYMI
ROZWIĄZANIAMI
Korzystając z naszej platformy testowej, mogą
Państwo porównywać i oceniać końcowe wyniki
proponowanych rozwiązań technicznych. Podczas
przeprowadzania testów nasz dział rozwoju procesów
pomaga i towarzyszy Państwu przy zachowaniu pełnej
poufności.

Poprosiliśmy firmę Boccard o pomoc przy
«skomplikowanych
projektach, w szczególności we
Francji, Algierii i na Słowacji. Boccard kieruje do
współpracy osoby o wysokim poziomie kompetencji i
zapewnia skuteczne zarządzanie projektem. Boccard
dysponuje wiedzą techniczną pozwalającą na
zoptymalizowane opracowywanie naszych procesów
serowarskich i zapewniającą odpowiednią kontrolę
nad realizacją projektów. Uruchomienie instalacji
przebiegało efektywnie, zarówno we Francji, jak i za
granicą. »
Laurent Zeller - Dyrektor Zakupów Capex, Groupa Bel

BY OSIĄGNĄĆ WSPÓLNY SUKCES
Łączymy kompetencje zapewniające Państwu
najlepsze wyniki na każdym kluczowym etapie
procesu. Nasi specjaliści poszukują innowacyjnych
rozwiązań technicznych w zakresie filtrowania,
separacji, suszenia itp. i optymalizują jakość
Państwa produktów, by zapewnić zadowolenie
klientów.

KONKRETNE I SKUTECZNE
POMYSŁY NASTAWIONE NA
WYNIKI KLIENTA.
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Międzynarodowy wykonawca
realizujący rozwiązania
«pod klucz» w dziedzinie
procesów i magazynowania

POZIOM KNOW-HOW,
KTÓRYM DYSPONUJE NASZA FIRMA
POZWALA NAM NA TWORZENIE ZESPOŁÓW
DYSPONUJĄCYCH WSZYSTKIMI
NIEZBĘDNYMI KWALIFIKACJAMI W JEDNEJ
LOKALIZACJI, CO STANOWI KLUCZOWY
CZYNNIK ZAPEWNIAJĄCY SUKCES
PAŃSTWA PROJEKTU, NIEZALEŻNIE OD
JEGO SKALI.

TOWARZYSZENIE PAŃSTWU
NA CAŁYM ŚWIECIE

OFERUJEMY WIZUALIZACJĘ
PROJEKTU

KONTROLOWANIE
ŁAŃCUCHA DOSTAW

Nasz zespoły projektowe są
przyzwyczajone do pracy na
całym świecie, w Stanach
Zjednoczonych, Australii,
Tajlandii, Brazylii, na Bliskim
Wschodzi, czy w Afryce...
Nasza znajomość terenu
oraz nasza wiedza ekspercka
w dziedzinie zarządzania
projektami, pozwalają nam na
wykorzystywanie wypróbowanych
lokalnych podwykonawców,
by zaproponować Państwu
globalne, efektywne i
ekonomiczne rozwiązania.

W celu zapewnienia właściwej
komunikacji związanej
z projektem, stworzyliśmy biuro
projektowe będące w stanie
współpracować bezpośrednio
z Państwa działem inżynierii
w oparciu o model 3D całości
lub części fabryki oraz o
projekcję instalacji. Pozwala to na
dokonanie wizualizacji urządzeń
produkcyjnych przed ich budową.

Sukces projektu zależy także
od sprawnej logistyki. Dzięki
dobrej organizacji i skutecznym
metodom zarządzania Boccard
gwarantuje terminowe dostawy
swoich urządzeń nawet
w krajach, gdzie jest to trudne.
Zapewniamy bezpieczne warunki
realizacji projektu dzięki naszym
rozwiązaniom modułowym
«plug & play». Dzięki naszej
międzynarodowej sieci oddziałów
jesteśmy następnie w stanie
budować te moduły w zakładach
znajdujących się na całym
świecie.
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Środki i ludzie:
synergia kompetencji
podstawą sukcesu Klienta
DOSKONAŁOŚĆ W DZIEDZINIE INŻYNIERII
By zapewnić pełną integrację Państwa procesu
produkcyjnego, Boccard oferuje doskonałość
w dziedzinie inżynierii łącząc know-how w zakresie
zarządzania projektami z elastycznością
i kreatywnością spersonalizowanej koncepcji LEAN.
Podejmujemy się stworzenia instalacji dopasowanej
do Państwa potrzeb, o gwarantowanych osiągach,
zapewniając wsparcie w trakcie i po realizacji projektu.

DUŻA ZDOLNOŚĆ MOBILIZACJI
Zespół, z którym pracują Państwo w trakcie
projektu będzie również dokonywał uruchomienia
instalacji. Boccard jest jedyną firmą świadczącą
kompleksowe usługi, zdolną zmobilizowacć zespół
rozruchowy liczący ponad stu automatyków, techników
i inżynierów. Panując nad procesem i obsługą
Państwa instalacji zapewniają oni najlepszą usługę
podczas przekazywania jej klientowi.

GWARANCJA NIEZALEŻNEGO ŹRÓDŁA
DOSTAW
Nasza niezależność od producentów obecnych na rynku
pozwala nam zawsze proponować Państwu najlepsze
rozwiązania techniczne, obejmujące wyposażenie
najlepiej dostosowane do Państwa zastosowania i instalacji.

ROZWIĄZANIA PREMIUM, BY PROWADZIĆ
I OPTYMALIZOWAĆ PAŃSTWA PROCES
Nasi eksperci są w stanie dokonać diagnozy Państwa
instalacji i zaproponować rozwiązania optymalizacyjne
pozwalające na wyraźną poprawę wyników takich jak
ograniczenie strat produktów, wskaźnik wykorzystania
linii produkcyjnych, skrócenie czasu czyszczenia...
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Najlepsza automatyka
we w pełni otwartych
systemach
NASI INŻYNIEROWIE OPRACOWUJĄ TRWAŁE SYSTEMY AUTOMATYKI, W CAŁKOWICIE OTWARTEJ ARCHITEKTURZE,
DAJĄCE SIĘ DOSTOSOWAĆ DO DOWOLNEGO STEROWNIKA NA RYNKU. ZAPEWNIAMY INTUICYJNY SYSTEM,
W PEŁNI DOSTOSOWANY I ERGONOMICZNY, JEDNOCZEŚNIE INTELIGENTNY, SZYBKI I ELASTYCZNY.

DAJĄCY SIĘ W 100% DOSTOSOWAĆ
Poszczególne aspekty związane z automatyką
włączone są już na bardzo wstępnym etapie
projektu, co pozwala Państwa zespołom na
aktywny udział w projektowaniu i określaniu
ergonomii systemu obsługi.
Nasze platformy symulacyjne dają
możliwość przetestowania całej instalacji z
udziałem Państwa operatorów, co pozwala na w
pełni bezpieczne przeszkolenie przed rozruchem.

W 100 % NIEZAWODNY
Dzięki ponad 40 kompetentnym
automatykom oraz ponad 20-letniemu
doświadczenium w dziedzinie automatyki
i informatyki przemysłowej, Boccard
oferuje Państwu niepowtarzalną wiedzę
ekspercką uznaną na całym świecie.
Diagnoza osiąganych wyników
Identyfikowalność w czasie rzeczywistym
i historycznym
Interlocki
Ergonomiczne, czytelne stanowisko sterowania
Zrozumiały dla lokalnego zespołu interaktywny
raport z produkcji
Stałe śledzenie kluczowych wskaźników procesu
Podłączenie do systemów ERP
Program recepturowy
Otwarta architektura oparta na rozwiązaniach
rynkowych
Pełen dostęp do programów

BOCCARD POLSKA SP. Z O.O.
Aleje Jerozolimskie 270
05-816 Michałowice
Tel : + 48 22 380 01 30
Fax : +48 22 380 01 31
Kontakt : boccard@boccard.pl
www.boccard.pl
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- Firma Boccard jest obecna w ponad 30 krajach na całym świecie-

