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Caro leitor,

Neste ponto, e com as actuais condições tão especiais,

ninguém duvida do grande potencial que o e-commerce

representa, pelo que é uma actividade muito atractiva, em

alguns casos essencial, para múltiplas empresas.

Nem escapa a ninguém que o e-commerce assenta em

vários pilares fundamentais, entre os quais a facilidade, a

fiabilidade e a rapidez de entrega. Deste último, surgiu o

novo termo "quick-commerce" ou "q-commerce" para os

consumidores mais exigentes que precisam obter o produto

o quanto antes.

Quando o tempo médio de entrega no e-commerce é de 3 a

5 dias, incentivando grandes pedidos, favorecendo em

alguns casos com entregas gratuitas, o "q-commerce" traz

pequenas quantidades de produtos aos clientes quase

instantaneamente, quando e onde são precisos.

Tudo isso não será possível sem o auxílio de tecnologias

modernas que otimizam a gestão integral de todos os

processos logísticos e intralogísticos até a entrega dos

produtos aos seus clientes, por isso preste especial atenção

na escolha de um parceiro tecnológico confiável a partir do

qual poderá obter uma solução verdadeira para todas as

suas necessidades.

Atenciosamente,

Roberto Martin

Diretor de Operações
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A BÖWE SYSTEC tornou-se num nome mundial de soluções de

automação de processos construídas à volta de sistemas de

inserção, classificação de cartas e pacotes, bem como

integração intralogística. Sediada em Augsburg e fundada por

Max Böhler e Ferdinand Weber em 1945, a empresa passou a

ser totalmente detida pelo Grupo Possehl em 2010. As

alterações que se verificaram na indústria e o aumento da

digitalização também tiveram um impacto na esfera

empresarial da BÖWE SYSTEC, e a PRINT & PRODUKTION foi

falar com o Diretor Geral, Joachim Koschier, sobre o que se

tem vindo a passar. Por Andrea Köhn.

P&P: Sr. Koschier, como é que entrou para a BÖWE SYSTEC??

J. Koschier: Há cerca de 15 anos atrás, estava a trabalhar para

um dos seus clientes, como Diretor de Operações (COO) de um

grande prestador de serviços de impressão na Escandinávia.

Saí para me juntar à BÖWE SYSTEC Nordic em 2006 e assumi a

responsabilidade pela Escandinávia. Em 2010, o Grupo Possehl

comprou a empresa e transferiu-me para Augsburg, onde, em

2011, me tornei Diretor de Vendas da BÖWE SYSTEC e, mais

tarde, em 2015, Diretor Geral.

P&P: Como é que os mercados nos setores de atividades em

que os seus sistemas são usados mudaram desde então?

J. Koschier: Os mercados estão em fluxo constante e,

obviamente, observamos isso de perto.

Em 2010, a BÖWE SYSTEC, como especialista em

processamento de documentos, tinha um portfólio obsoleto de

máquinas, que estava cada vez mais a perder popularidade no

mercado. A nossa estratégia era desenvolver as melhores

máquinas do mundo e foi o que fizemos com o sistema de

envelopagem Fusion Cross de alta velocidade, concebido com

uma nova tecnologia de inserção que continua a ser única. Em

2010, a Fusion Cross nem existia no papel. O desenvolvimento

começou em 2011, o primeiro foi vendido em 2013 e um ano

depois foi instalado. Desde então, muita coisa mudou no

mercado, mas também na BÖWE SYSTEC. Como fabricante de

máquinas, temos que estar sempre atentos e, como todos

sabemos que o volume das cartas vai estagnar ou até

encolher, decidimos adicionar mais vertentes ao nosso leque

de serviços. Em 2015, construímos e instalámos o nosso

primeiro sistema de classificação de pacotes integrado,

completo com soluções de alimentação adequadas e, em

seguida, em 2019, adquirimos uma empresa de software e

ganhámos experiência na gestão de armazéns. Quer se trate

de tecnologia de transporte, de triagem ou software, os

nossos clientes de intralogística recebem tudo de uma única

fonte. Hoje em dia, somos considerados um prestador de

soluções com três mais-valias: inserção, intralogística e

software.

P&P: O que aconteceu com o negócio tradicional da BÖWE

SYSTEC?

J. Koschier: Nos últimos seis anos, toda a empresa passou por

uma metamorfose. Mas o nosso know-how continua a ser uma

parte integrante de todas as nossas soluções. Por exemplo,

temos estado envolvidos no controlo de ativos para grandes

bancos desde o início dos anos 90. Embora a BÖWE SYSTEC

sempre tenha tido um software forte, queríamos desenvolver

as nossas mais-valias ao desenvolver este software de

otimização de processos. Seja para controlo de ativos ou para

gestão de armazéns, os nossos clientes podem beneficiar das

nossas soluções de software em qualquer sítio onde se

movimentem produtos ou mercadorias.
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Acreditamos que as empresas só terão sucesso no futuro se

explorarem soluções de otimização de processos

independentemente do negócio ou dos processos específicos.

É isto que vamos observar nos próximos 10 a 20 anos, porque

muitos processos que precisam de ser, e que poderiam ser,

digitalizados ainda hoje são manuais.

“Nos últimos seis anos, toda a 

empresa passou por uma 

metamorfose. Mas o nosso know-how 

continua a ser uma parte integrante 

de todas as nossas soluções“

P&P: Em que setores é que as suas soluções de software são

utilizadas e para que é que são utilizadas?

J. Koschier: Uma vez que somos uma empresa de tecnologia

moderna, aproveitamos o nosso know-how nos vários setores.

Quer seja hardware ou software, oferecemos tecnologias de

alta qualidade a vários setores do mercado. Por exemplo, o

nosso software de otimização de processos e logística pode

ser aplicado a qualquer indústria: farmacêutica, bancos,

seguradoras ou provedores de telecomunicações, em e-

commerce ou retalho e muitos mais. Onde existir

movimentação de produtos ou mercadorias, as nossas

soluções podem ser uteis em qualquer atividade. As nossas

soluções permitem que o cliente verifique e rastreie toda a

cadeia de abastecimento dos seus produtos a qualquer

momento. Por exemplo, temos um cliente que produz bancos

para aviões. Ao utilizar chips RFID afixados em cada um dos

bancos, o nosso software consegue controlar toda a cadeia de

produção e fornecimento até à entrega. Fazemos o mesmo

com um cliente que produz peças de reposição para

automóveis.

P&P: Esta nova área é um mercado em crescimento para a

BÖWE SYSTEC?

J. Koschier: Pode-se dizer que sim. É um grande passo. Há

cinco anos, o volume de negócios da triagem de embalagens

era de cerca de 10 milhões de euros. No primeiro trimestre

deste ano a nossa faturação no segmento da Intra logística

ultrapassou pela primeira vez o do segmento de envelopes.

P&P: A BÖWE SYSTEC lançou o seu conceito de sistema de

envelopagem de FUSION em 2012 e não houve qualquer

abrandamento no seu desenvolvimento desde então. O que é

que isso significa para o utilizaror da BÖWE SYSTEC?

J. Koschier: A ideia por trás da envelopadora Fusion Cross era

que queríamos ter um sistema que pudesse satisfazer

qualquer requisito e processar com flexibilidade todos os

formatos possíveis. Nessa altura, era a envelopadora a

processar os formatos C4 e C5 mais rápida, bem como uma

das envelopadoras DIN Long mais rápidas do mundo,

demorando cerca de 90 segundos a trocar de formato de

envelope durante uma mudança de tarefa. Atualmente, esta

máquina é muito mais rápida, processando 24.000 envelopes

DIN C5 por hora em vez de 22.000. No entanto, alguns clientes

não precisam de processar em formato C4. É por isso que

desenvolvemos o sistema Fusion Speed, baseado na

plataforma Fusion Cross. Não tornámos a Speed mais rápida,

mas reduzimos os espaços entre os envelopes e, assim,

aumentámos a produção em cerca de 30 por cento, para

30.000 envelopes DIN C5 e DIN Long \ hora, atingimos a maior

velocidade do mercado, tão estável quanto a Fusion Cross,

mesmo em velocidades extremamente elevadas.

P&P: Os clientes já tiveram a oportunidade de conhecer a

envelopadora Fusion Speed durante o evento da BÖWE

“Exclusive Days”. O que é que este sistema tem de especial?

J. Koschier: Com a Fusion Speed, o cliente obtém um sistema

genuinamente de alta velocidade com a qualidade de uma

envelopadora Fusion Cross.
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O sistema emprega o nosso comprovado Princípio de Fluxo,

para o qual solicitamos uma patente, para inserir suavemente

cartas e invólucros em envelopes em alta velocidade. Em vez

de paragens ou inserções abruptas, tudo está

permanentemente em movimento. Não há outros sistemas

que trabalhem tão rápido e de uma forma tão estável quanto

os modelos Fusion, porque conseguimos reduzir as colisões

entre o envelope e o papel, movendo ambos na mesma

direção. Com esta tecnologia, podemos até inserir madeira

num envelope de papel sem que seja destruído. De forma a

permitir que os seus operadores acompanhem este

desempenho, a Fusion Speed é altamente automatizada,

alcançando assim o seu potencial máximo de performance. Por

exemplo, oferecemos como funcionalidade padrão, já incluída

no preço, um sistema de transporte dos envelopes

processados e depositando-os automaticamente nos

recipientes para expedição.

P&P: A terceira variante é a envelopadora Fusion Lite. Qual é a

diferencia?

J. Koschier: Queríamos oferecer um produto de custo mais

baixo, voltado especificamente para clientes cujos volumes de

processamento não fossem altos o suficiente para justificar

um sistema Fusion Cross ou Fusion Speed. Também

queríamos criar uma plataforma no segmento de desempenho

médio que pudesse lidar com todos os requisitos. Com a

envelopadora Fusion Lite, oferecemos tecnologia premium a

um preço particularmente atraente. Tem capacidade para

manusear até 16.000 envelopes por hora e completa o trio da

série Fusion. Também se baseia no princípio de fluxo e

abrange a completa gama de formatos, desde B6+ a B4, sem

deixar nada a desejar quando se trata do processamento de

adicionais.

P&P: O que é que acha do adiamento da Drupa?

J. Koschier: A Drupa é sempre um grande evento na nossa

indústria, para o qual tudo é orientado. Naturalmente é uma

pena que não possamos receber os nossos clientes no nosso

stand e, claro, iríamos apresentar as nossas novas ideias. Mas

a saúde está em primeiro lugar e apoiamos total e

sinceramente a decisão dos organizadores.

Queríamos usar a drupa 2020 para apresentar a nova Fusion

Lite à série Fusion. No entanto, algumas inovações não podem

esperar e por isso, apesar de tudo, disponibilizamos ao

mercado, os novos sistemas da série Fusion. No que se refere

a encomendas, estamos muito satisfeitos. O nosso ano

começou incrivelmente bem e, como resultado, estamos

completamente lotados até ao final do ano.

P&P: Sr. Koschier, pode-nos falar um pouco sobre mercados e

estratégia? Acha que o correio impresso e a mensagem

impressa têm futuro?

J. Koschier: Cada mercado funciona de maneira diferente. No

entanto, se analisarmos os mercados europeu e americano,

em geral, sabemos que no segmento transacional, onde a

BÖWE SYSTEC tem as suas raízes, vai-se contrair

exponencialmente. Para já no que se refere ao correio direto,

já sabemos há 20 anos que este é um mercado que flutua e

que é fortemente dependente da situação económica.

Atualmente, sabemos que o mercado de correspondência se

encontra bastante estável. Os e-mails de marketing perdem-

se regularmente na enxurrada de informações, enquanto

brochuras e correspondência personalizada e bem elaboradas

estimulam o nosso interesse. Mesmo os fornecedores online

descobriram as correspondências impressas como uma forma

de conquistar novos clientes e aumentar as vendas. Tudo isto

indica que o mercado de correspondência direta tem potencial

de crescimento, no futuro. No entanto, continuará a flutuar e

deixará de ser um mercado para impressão offset. Vai-se

tornar uma reserva digital e será personalizado.

P&P: A BÖWE SYSTEC terá algo novo para a Drupa em abril de

2021?

J. Koschier: Já ia ser muito apertado para alguns dos

desenvolvimentos que originalmente queríamos lançar na

drupa deste ano. Temos sido francos sobre isso e estamos

muito satisfeitos por termos mais um ano para

desenvolvimento e continuar a melhorar e aumentar as

funcionalidades da série Fusion . Queremos avançar para

produção e estaremos presentes na drupa 2021. Aguardamos

com expetativa.

P&P: Muito obrigado pela entrevista
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A BOWE SYSTEC, um dos principais integradores e

fornecedores de sistemas inteligentes de automação e

classificação de pacotes, foi escolhida pelo Royal Mail para

instalar quatro sistemas de classificação de pacotes de última

geração totalmente automatizados nos seus centros de

correio como parte da sua estratégia de transformação para

classificação de pacotes.

A BOWE SYSTEC Ltd. é uma subsidiária integral do Grupo

BÖWE SYSTEC, que opera no Reino Unido há 40 anos e, com

seu centro de software especializado em Holmfirth, emprega

100 pessoas.

A Royal Mail plc é a empresa-mãe do Royal Mail Group Limited,

o provedor líder de serviços postais e de entrega no Reino

Unido. Os quatro novos sistemas de classificação de pacotes

estão planeados para instalação nas fábricas do Royal Mail

em Tyneside, Medway, Nottingham e Southampton.

Com a comprovada tecnologia “Push-Tray” (bandeja com

empurrador) do OptiSorter, eles lidam com a maioria dos itens,

desde pacotes muito pequenas a grandes, com peso de até

31,5 kg, se necessário. A solução inclui interconexão com os

sistemas Royal Mail, a mais recente tecnologia de

digitalização, software e sistemas de controle.

Esses classificadores de pacotes irão expandir a capacidade

de automação do Royal Mail para 10.000 pacotes por hora.

Esses novos classificadores lidam com uma ampla variedade

de remessas e estarão totalmente operacionais em 2021..

Simon Barker, Diretor Nacional de Rede e Integração do Royal

Mail, disse: “Com o crescimento das compras online, os

clientes mostram um apetite ainda maior por pacotes.

Somente neste ano, o volume de encomendas aumentou 34%

nos primeiros cinco meses do ano. Continuar a automatizar a

classificação de pacotes irá permitir-nos atender a essa

demanda crescente e transformar o nosso negócio numa

empresa de entrega de pacotes que também entrega cartas.

Já fizemos avanços significativos em direção a esse objetivo,

tendo investido no projeto e instalação de 20 máquinas de

classificação de pacotes em 16 locais em todo o país. Essa

tecnologia de automação agora está totalmente operacional e

aumentou em um terço o número de pacotes classificados

automaticamente na nossa rede. Essas máquinas adicionais

serão construídas com base nisso e continuarão a aumentar o

número de pacotes classificados automaticamente na nossa

rede, à medida que os volumes de pacotes continuam a

crescer".

“Temos o prazer de acompanhar o Royal Mail na sua jornada

para centros de classificação totalmente automatizados.

Estamos convencidos de que nosso software flexível e

soluções de classificação ajudarão o Royal Mail a atender à

crescente demanda por pacotes dos seus clientes, agora e no

futuro”, disse Joachim Koschier, Diretor Geral do Grupo BÖWE

SYSTEC.

Lisa Banton, Diretora Geral da BOWE SYSTEC UK e Irlanda,

afirma: “Estamos muito satisfeitos que o Royal Mail nos tenha

concedido este importante contrato. Esperamos continuar a

fornecer os melhores serviços da categoria com a tecnologia

mais recente para o Royal Mail e a nossa base de clientes

mais ampla“.
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CLASSIFICAÇÃO RENTÁVEL EM ESPAÇO MÍNIMO

O Pusher Sorter da BÖWE SYSTEC é adequada para qualquer

lugar onde a classificação precise ser tratada de forma

confiável no mínimo espaço. O princípio de operação do Pusher

Sorter é tão simples quanto eficiente. Os itens para

classificação são colocados numa correia transportadora

longitudinal e transportados por uma série de empurradores

transversais que empurram diretamente o item da correia

para transportadores de extração que são direcionados ao

destino correspondente. O Pusher Sorter da BÖWE SYSTEC é

ideal para itens pequenos e médios com peso de até 15 kg e

pode lidar com pacotes, caixas de papelão, caixas e outros

recipientes como padrão, bem como remessas embaladas em

plástico. Ele também pode lidar com remessas internacionais

embaladas fora do padrão, classificando-as com cuidado e

confiabilidade e lidando com até 5,000 remessas por hora.

Adequado principalmente para volumes de classificação

baixos e médios, o seu desempenho torna-o num dos

classificadores mais rápidos na sua classe.

AUTOMAÇÃO PASSO A PASSO

Como todos os sistemas de classificação da BÖWE SYSTEC, o

versátil Pusher Sorter tem um design modular e pode ser

adaptado individualmente para atender a qualquer requisito.

A sua excelente tecnologia de OCR e a sua ampla gama de

módulos adicionais, como um leitor de código de barras,

medição de volume ou balança, tornam-o adequado não

apenas para a classificação de pacotes, mas também para e-

commerce e gerenciamento de ações.

Como um sistema de distribuição modular, oferece um

caminho passo a passo para a automação, por exemplo,

fornecendo a opção de atualização para alimentação

automática em vez de manual.

EFICIENTE, SOLUÇÃO DE NÍVEL BÁSICO

Esta solução de classificação é controlada pelo software de

classificação BÖWE Sort. As mudanças de clientes e de

trabalho são bastante simplificadas e aceleradas graças à

interface de usuário intuitiva e aos recursos de rede. Os

nossos sistemas de gerenciamento de armazéns baseados na

nuvem, que até mesmo as empresas mais pequenas podem

utilizar, fornecem a transparência necessária

independentemente da cadeia de processo e estabelecem as

bases para uma maior eficiência. O manuseio simples, os

requisitos de baixa manutenção e um preço atraente tornam o

Pusher Sorter uma solução básica em classificação

automatizada que compensa até mesmo para as empresas

mais pequenas.

RESUMO DOS BENEFÍCIOS

• A melhor relação preço-desempenho possível

• Ideal para volumes de classificação baixos e médios e
formatos padrão de até 15 kg

• Solução de classificação que economiza espaço por
excelência

• Dentro do orçamento até das menores empresas

• Instalação rápida

• Manuseio e manutenção simples

• Design modular que pode ser adaptado a situações
individuais

• Operação intuitiva via BÖWE Sort

• Máxima eficiência da cadeia de suprimentos por meio da
integração de Warehouse Management Systems



SORTING Nº 3

8Nº 11 | Dez. 2020 | Boletim Informativo BÖWE SYSTEC Ibéria |
8

Quando a PIN AG de Berlim foi em busca do “conceito de

classificação do futuro”, ela encontrou o parceiro certo na

BÖWE SYSTEC e uma tecnologia inovadora na forma de seu

Hybrid Sorter. O resultado é uma linha de classificação

exclusiva que simplifica e acelera o processo de classificação

em um dos maiores provedores de serviços postais privados

da Europa. Consiste num classificador push-tray de dois níveis

que funciona por quase 100 metros, com duas linhas de

alimentação altamente flexíveis.

A PIN AG emprega mais de 1.300 pessoas no seu centro de

classificação Berlin-Mahlsdorf, opera seis dias por semana e

parte do tempo das 24 horas, até 750.000 itens podem ser

processados todos os dias, aumentando para mais de um

milhão quando a demanda aumenta. Quando questionado

sobre a receita para o sucesso, Bernd Fricke, Diretor de

Operações da PIN, responde que: “Os nossos colegas têm uma

compreensão detalhada do nosso negócio, o que nos permite

sermos muito flexíveis e nos adaptarmos rapidamente aos

requisitos em constante mudança." Não há dúvida de que essa

flexibilidade é obrigatória porque os volumes de

correspondência podem oscilar de um dia para o outro até 30

por cento e geralmente é difícil prever esses altos e baixos.

Mas os profissionais da PIN, seja na central de classificação ou

na entrega, encaram isso de forma tranquila. Cerca de 180 dos

1.300 funcionários da PIN trabalham na classificação.

HYBRID SORTER: TECNOLOGIA DO FUTURO

Os sistemas Simex Letter, Criterion e IntelliStar da BÖWE

SYSTEC para classificação de correspondência mista têm sido

uma característica dos centros por muitos anos. Mas era

chegado o momento de substituir este último e, no final de

2016, a PIN AG começou a pensar em como seria uma nova

geração de máquinas. Levando em consideração uma

complexa análise de mercado do que os clientes da PIN AG

estavam à procura agora e no futuro, a BÖWE SYSTEC surgiu

com um conceito vencedor para um sistema único até agora

baseado no seu OptiSorter que aumentou a eficiência geral do

processo de classificação e pré-classificação manual reduzida

ao mínimo. Como o sistema é baseado no OptiSorter

Horizontal, que foi originalmente desenvolvido para

classificação de pacotes, mas que na configuração de Berlim

também possui um amplo espectro de correspondência, é

conhecido como Hybrid Sorter.

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO MAIS EFICIENTE

O Hybrid Sorter, que é projetado para lidar com 14.000 itens

por hora, entrou em operação na PIN AG no final de outubro de

2019. A solução de classificação é baseada na comprovada

tecnologia Push-Tray do OptiSorter e apresenta duas linhas de

alimentação de itens para duas faixas de classificação que

são empilhados um acima do outro. Um desses canais de

alimentação é equipado com alimentador automático para

cartas de até 3,2 mm de espessura, enquanto o outro, com

alimentação manual, pode ser alimentado simultaneamente

em até cinco postos de trabalho. Essa linha é utilizada para

itens maiores, com altura de até 150 mm e peso de até 2 kg,

como remessa de mercadorias ou livros. Como resultado,

volumes de correspondência de até seis clientes podem ser

classificados ao mesmo tempo, o que economiza tempo de

troca de clientes. Ambas as linhas de alimentação são

equipadas com a melhor tecnologia de OCR do mercado, de

modo que praticamente não há endereços - mesmo aqueles

escritos à mão ilegíveis - que não podem ser lidos.
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À frente, há uma estação de pesagem e medição de formato

que calcula os custos de envio e determina o destino da

classificação. Bernd Fricke: “A produtividade da máquina é

excelente. Medimos, pesamos e contamos cada item de acordo

com os desejos de nossos clientes. Nossos clientes confiam

que a nossa tecnologia é capaz de determinar o peso preciso

de cada item, mesmo em plena velocidade. ” Por fim, a

impressora de etiquetas aplica a data, o logotipo do cliente, as

informações de classificação, o código de barras e o logotipo

da PIN AG antes que os itens sejam classificados e

encaminhados para diferentes parceiros de entrega, depósitos

ou áreas de entrega por bandejas push circulantes gêmeas

correndo uma acima da outra quase 100 metros de

comprimento.

RECURSOS INTELIGENTES MINIMIZAM A PRÉ-
CLASSIFICAÇÃO

No entanto, o que é realmente especial sobre toda a solução

de classificação é um desviador integrado nas linhas de

alimentação que direciona as cartas padrão e compactas para

fora do fluxo para as correias de empilhamento, esses itens

processam-se melhor pela classificação Simex Letter de alta

velocidade da BÖWE SYSTEC. Isso significa que, no futuro,

grande parte da pré-triagem manual desses sistemas pode

ser dispensada. O que antes era um processo de pré-

classificação de várias etapas, agora foi substancialmente

simplificado. Sascha Breddin, Membro do Gerenciamento e

Diretor de Operações: “Claro que ainda precisamos separar os

itens que chegam - o que vai para as máquinas de alta

velocidade, o que é enviado para a classificação manual e o

que vai para o alimentador automático do Hybrid Sorter. Mas

agora é muito mais simples e rápido. “A nova tecnologia de

classificação foi prontamente aceite pela equipa.

Crucialmente, eles estiveram envolvidos no processo de

desenvolvimento desde o início. “Tudo foi determinado em

estreita cooperação entre a BÖWE SYSTEC e nossa equipa”,

explica Sascha Breddin. Questões de segurança e ergonomia

no trabalho também foram levadas em consideração.

O PAPEL IMPORTANTE DO SOFTWARE

O hardware por si só não é responsável pelo sucesso das

soluções de classificação BÖWE SYSTEC. O software também é

uma parte importante da solução. Por exemplo, calcular os

custos de envio significa que o software tem que fazer

interface com o sistema ERP do cliente da PIN AG. O pacote de

software também determina o processamento completo e a

lógica de classificação do sistema. Se desejado, a classificação

com base na entrega pode ser trocada para produto ou com

base no tamanho. Uma vez que todas as máquinas BÖWE

SYSTEC estão ligadas em rede, os dados que já foram

capturados para os itens classificados podem ser explorados.

Bernd Fricke: “É uma vantagem durante a classificação que

todas as máquinas possam comunicar umas com as outras - é

um exemplo real da experiência da BÖWE SYSTEC.”

Cinco linhas mistas de processamento de correspondência

foram substituídas por apenas uma máquina - um risco?

Sascha Breddin tem certeza de que não é: “O novo Hybrid

Sorter pode de fato cobrir o que as máquinas anteriores

podiam - mas também pode fazer muito mais! Isso abre-nos

novas possibilidades. Por exemplo, ajustamos as estruturas de

correspondencia que em 2016 estávamos apenas a começar,

mas que agora se tornaram rotina.”
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A BÖWE SYSTEC estarà representada em todo o mundo em inúmeros congressos, exposições e eventos. Encontre os especialistas

da BÖWE SYSTEC nesses eventos para discutir qual a solução personalizada que melhor se adequa às suas necessidades.

Esperamos vê-lo em qualquer um deles! Entre em contato conosco info@bowesystec.pt

Mais informações em: https://www.boewe-systec.com/pt/eventos-exposicoes/

NATIONAL MANUFACTURING & SUPPLY 
CHAIN CONFERENCE & EXHIBITION
27 – 28 Janeiro, 2021
DUBLIN | IRLANDA
Citywest Conference Center

PROMAT
12 – 15 Abril, 2021
CHICAGO | USA
McCormik Place

EMPACK & LOGISTICS                         

21 – 22 Abril, 2021
MADRID | ESPANHA
Feria de Madrid

EMPACK & LOGISTICS                         
27 – 28 Maio, 2021
PORTO | PORTUGAL
Exponor – Feira Internacional do 
Porto

DOXNET                                                            

21 – 23 Junho, 2021
BADEN-BADEN l ALEMANHA                      
Krongresshaus

LOGIMAT                                                     

22 – 24 Junho, 2021
STUTTGART l ALEMANHA
Messe Stuttgart

FACHPACK                                                    

28 – 30 Setembro, 2021
NUREMBERG | ALEMANHA                          
Nuremberg Exhibition

PARCEL+POST EXPO                                          
12 – 14 Outubro, 2021
VIENA | ÁUSTRIA
Messe Wien Exhibition & Congress 
Center

mailto:info@bowesystec.pt
https://www.boewe-systec.com/pt/eventos-exposicoes/
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A BÖWE SYSTEC é um dos principais fornecedores mundiais de soluções inteligentes de automação. Por

mais de 70 anos, os produtos desta empresa de tecnologia melhoraram e otimizaram os fluxos de

produção numa ampla e diversificada gama de sectores industriais. As tecnologias da BÖWE

desempenham um papel importante em muitas indústrias, seja em sistemas de envelopagem para

aplicações clássicas transacionais ou de envio, soluções de processamento de cartões, sistemas de

classificação de cartas e pacotes para centros de pós-processamento modernos, soluções de automação

para intralogística ou serialização farmacêutica. Com sede em Augsburg, Alemanha, onde estão

localizadas as instalações de produção e desenvolvimento, prestamos serviços aos clientes em todo o

mundo por meio de 20 subsidiárias e mais de 50 agências.

Desde 2010, a BÖWE SYSTEC GmbH é propriedade do Grupo Possehl, que gerou vendas anuais de cerca de

4.100 milhões de euros com uma equipa de cerca de 13.300 funcionários em todo o mundo em 2019. O

único accionista da L. Possehl & Co. mbH é a fundação de caridade Possehl na cidade hanseática de

Lübeck - Alemanha.

Mais informações disponíveis em: www.boewe-systec.com/pt e www.possehl.de

http://www.boewe-systec.com/pt

