
Case Study – HSM ProfiPack P425 – MotorNuts Ltd.                10/2018

MotorNuts jest firmą rodzinną, wspieraną przez zespół 
ekspertów, która może pochwalić się już ponad 100-let-
nim doświadczeniem w sprzedaży części i akcesoriów 
samochodowych. Rozwijane latami relacje z dostawca-
mi, owocują ofertą dobrej jakości produktów w atrakcyj-
nych cenach. Ich wyróżnikiem jest terminowa dostawa 
produktów w idealnym stanie.
Do celów wysyłki, MotorNuts kupowała kartony wysył-
kowe, a także papierowe ścinki pełniące rolę wypełnia-
cza, aby zabezpieczać i chronić towar podczas dostawy. 
To rozwiązanie okazało się niestety kosztowne, tworzyło 
też nieporządek w magazynie.

Fakty
MotorNuts to prężnie rozwijająca się firma, sprzedająca 
części i akcesoria samochodowe za pośrednictwem skle-
pu internetowego. By zabezpieczyć towar podczas wy-
syłki do klienta, kupowano różnego rodzaju materiały 
opakowaniowe i ścinki papieru. Takie rozwiązanie gene-
rowało spore koszty oraz utrudniało zachowanie porząd-
ku w miejscu pracy.

Rozwiązanie
Na podstawie analizy sytuacji, firmie MotorNuts zareko-
mendowano urządzenie do produkcji wypełniaczy HSM 
ProfiPack, które zamienia karton w materiał opakowa-
niowy, pozwalając w ten sposób na ponowne wykorzy-
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Samodzielne wytwarzanie wypełnia-
czy zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju
Firma MotorNuts to wiodący dystrybutor części i akcesoriów samochodowych w Wielkiej Brytanii. 
Jest właścicielem kompleksowo wyposażonego sklepu internetowego oferującego szeroki wybór 
wysokiej jakości produktów – od żarówek, klocków hamulcowych i piór wycieraczek po drobne 
części, takie jak nakrętki koła. Dzisiejszy kierowca może tam znaleźć wszystko czego potrzebu-
je, począwszy od wyposażenia warsztatu w narzędzia i smary, po produkty rekreacyjne takie jak 
sprzęt kempingowy, bagażniki dachowe, uchwyty rowerowe aż po produkty związane z pielęgnacją 
i czyszczeniem auta.
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stanie starych, zużytych kartonów. Kartony wprowadza-
ne do HSM Profi Pack są nacinane oraz formowane w 
maty wyściełające lub materiał wypełniający. Powstaje 
w ten sposób darmowy materiał opakowaniowy, który 
chroni pakowane przedmioty i optymalnie wypełnia pu-
ste przestrzenie w paczkach. Dodatkową zaletą, poza 
ponownym wykorzystaniem starych kartonów, jest po-
zytywny bilans środowiskowy i zmniejszenie emisji CO2. 
Wyeliminowało to potrzebę stosowania foliowych podu-
szek powietrznych, ponieważ kartonowe maty wyścieła-
jące mają tą samą funkcjonalność. Dodatkowo, istotną 
kwestią dla zarządu MotorNuts był fakt, że zakupując 
HSM Profi Pack P425 nie ma już żadnych dodatkowych 
kosztów w postaci materiałów eksploatacyjnych.

Rezultat
Z uwagi na duże oszczędności, MotorNuts nie wahała 
się przed podjęciem decyzji o zakupie HSM Profi Pack. 
Opinie o produkowanym w Niemczech urządzeniu były 
wyjątkowo pochlebne. Oprócz łatwej i prostej obsługi, 
zaletą były również warunki gwarancyjne.
Autoryzowany dealer HSM polecił urządzenie do produk-
cji wypełniaczy HSM Profi Pack P425. Kiedy fi rma Motor-
Nuts zobaczyła rezultat – perforowane kartony – natych-
miast zakupiła urządzenie. Od tego czasu oszczędzają 

pieniądze i ograniczają ilość odpadów. Nowe towary ma-
gazynowe zawsze są dostarczane w opakowaniach kar-
tonowych, dlatego zawsze jest wystarczająco dużo ma-
teriału, z którego można wyprodukować maty 
wyściełające.

Kontakt:

„Zakup urządzenia HSM Profi -
Pack był bardzo korzystny 
dla naszej fi rmy. Dzięki temu 
oszczędzamy czystą gotówkę 
i działamy jeszcze bardziej 
przyjaźnie dla środowiska. Do tej 
pory wydawaliśmy ok. 80 EUR 
miesięcznie na wypełniacze, takie 
jak np. folia bąbelkowa, oraz na 
utylizację starych kartonów. Mas-
zyna zwróciła się w ciągu kilku 
miesięcy“.

Simon Mallord, Dyrektor Zarządzający Motor-
Nuts Limited, UK




