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Uw hightech packaging partner
Cherishing industrial products
Hightech producten gaan de wereld over. Het is goed om daar
bij het ontwerp van uw producten al bij stil te staan. Bij de wijze
waarop ze, geheel of in delen, worden verpakt en
getransporteerd.
Onze opdrachtgevers bouwen hoogwaardige geavanceerde
elektromechanische machines en systemen. Wij bedenken hoe
deze producten van fabrikant naar klant gaan, ontwerpen en
leveren de verpakkingen en hijs- en hefmiddelen daarvan, zodat
die producten wereldwijd kunnen worden getransporteerd en
geïnstalleerd. Binnen dit vakgebied zijn we ontzettend breed, dat
is ons ‘ketendenken’. Het maakt ons tot een internationaal erkend
specialist.

Tooling
We adviseren over de demontage, het transport en de montage
van producten en product onderdelen. Product onderdelen
moeten efficiënt worden gedemonteerd, verpakt en op locatie bij
de eindgebruiker zo handig en snel mogelijk tot één compleet
product worden samengebracht. We beschikken over kennis en
ervaring om hiervoor de benodigde hulpmiddelen en technieken
te ontwikkelen.

Onze missie is eenvoudig en tegelijkertijd veelomvattend: we
zorgen er voor dat uw industriële producten in perfecte staat en
efficiënt bij gebruikers kunnen worden afgeleverd en
geïnstalleerd. Dat doen we door uw producten en uw
toegevoegde waarde te koesteren.

Testing
We beschikken ook over zeer geavanceerde testfaciliteiten. Ons
testlab is ISTA gecertificeerd en we zijn officieel lid en opgenomen
in het Amazon Packaging Support and Supplier Network (APASS).
We testen op klimaatomstandigheden, corrosie,
temperatuurwisselingen, trillingen en schokken. Ook testen we de
levensduur van producten.

Packaging
Uw product is niet voor niets úw product. Uw kerncompetentie en
dus niet die van ons. Maar als het gaat om de optimale
bescherming van dat product, dan moet u bij ons zijn. Wij nemen
alle zorgen op dat gebied van u over. Op basis van uw eisenpakket
ontwikkelen we een verpakking die voor die bescherming zorgt.
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Cleaning
Zusterbedrijf Innovar Cleaning Control legt zich toe op het
reinigen, assembleren en kwalificeren van onderdelen en
samenstellingen voor de hightech industrie. In toenemende mate
houden we ons daarnaast bezig met retouren: producten die na
gebruik weer helemaal schoon moeten zijn en weer klaar voor
transport. Samen staan we voor 'design for cleaning, assembly and
logistics'.
Wilt u meer weten over IPS Technology en
verpakkingsoplossingen? We gaan graag met u in gesprek.
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