
Oprogramowanie do optymalizacji 
wymiarów opakowań oraz sposobu 
załadunku palet i kontenerów. 

Firmy na całym świecie korzystają z oprogramowania Esko Cape 
Pack i Cape TruckFill do redukcji kosztów i optymalizacji łańcucha 
dostaw opakowań.

Cape Pack i Cape Truckfill pomogą Ci:

• Optymalizować rozmiary produktów 
• Projektować nowe wymiary opakowań zbiorczych
• Maksymalizować zapełnienie palet
• Tworzyć zrównoważony łańcuch dostaw opakowań
• Poprawić wykorzystanie miejsca
• Obniżyć koszty transportu 
• Zredukować poziom emisji dwutlenku węgla
• Zredukować liczbę ciężarówek 

Cape Pack to oprogramowanie do paletyzacji, k tóre umożliwia 
tworzenie nowych rozmiarów opakowań zbiorczych i budowanie 
efektywnych układów opakowań na paletach, a także zapewnia 
lepsze wykorzystanie kubatury. Cape Truckfill to oprogramowanie 
do załadunku kontenerów, które pomaga w planowaniu, tworzeniu, 
edytowaniu, drukowaniu i obsłudze planów załadunku wielu pro-
duktów w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania cięża-
rówek i kontenerów. 

Redukcja poziomu emisji dwutlenku węgla 

Oba programy udostępniają precyzyjne raporty i obliczenia wpływu 
produktów firmy na ekologię.

Optymalizacja pakowania i wysyłki, a także zwiększenie liczby pro-
duktów umieszczanych w ciężarówce lub na kontenerze sprawia, że 
firmy mogą dokonać prawdziwej rewolucji w optymalizacji łańcucha 
dostaw opakowań. Pozwala to wprowadzać alternatywne metody 
pakowania i transportu, które są zrównoważone i ekologiczne.

Cape Pack  
Cape Truckfill



Cape Pack: oprogramowanie do paletyzacji 

Cape Pack Pallet 

Moduł Pallet oblicza układ palety dla 
istniejących opakowań zbiorczych. 

Moduł zakłada, że znane są rozmiary 
butelek, pudełek, torebek i opakowań 
zbiorczych, które zostaną umieszczone 
na palecie. Moduł Pallet umożliwia obli-
czenie układów palet przy użyciu trzech 
różnych zestawów ograniczeń palety, 
co pozwala porównać układy i wybrać 
najbardziej efektywny. 

Poza tym można tworzyć palety do 
ekspozycji w sklepach z pudełkami lub 
tacami o różnych rozmiarach, a także 
obliczać ładunek ciężarówki lub kon-
tenera dla tego samego produktu lub 
ładunku palety. 

Cape Pack Arrange 

Moduł Arrange pozwala rozpocząć 
pracę od istniejącego opakowania jed-
nostkowego lub produktu. 

Program umożliwia optymalizację liczby 
i układu opakowań jednostkowych w 
opakowaniu zbiorczym, na palecie oraz 
w kontenerze. 

Moduł Cape Pack Arrange obejmuje 
wszystkie funkcje modułu Pallet.

Cape Pack Design 

Moduł Design pozwala rozpocząć pracę 
od wprowadzenia „docelowego” roz-
miaru opakowania jednostkowego lub 
produktu. Następnie można określić 
dozwolone odchylenie każdego wymiaru 
lub objętości. 

Moduł Design wskazuje, które rozmiary 
produktu zapewnią najlepsze dopaso-
wanie do palety, a także przedstawia 
sposób rozmieszczenia wynikowego 
opakowania zbiorczego.  

Moduł obejmuje wszystk ie funkcje 
modułów Arrange i Pallet.

Cape Pack to modułowy pakiet programów, który pomaga określić najlepszy rozmiar produktów, rozmiar opakowań 
zbiorczych, ich układ na warstwie palety i sposób załadunku palety. Cape Pack świetnie integruje się z innym oprogra-
mowaniem CAD, takim jak ArtiosCAD. Cape Pack składa się z trzech modułów:

• Pallet: zapewnia lepsze wykorzystanie palet i zwiększa stabilność ładunku
• Arrange: określa optymalne rozmiary opakowań zbiorczych i lepsze rozmieszczenie produktów w tych opakowaniach, 

a także pomaga w umieszczeniu większej liczby produktów na palecie
• Design: pomaga projektować produkty o korzystniejszych rozmiarach w celu umieszczenia większej ich liczby 

w opakowaniach zbiorczych, na półkach sklepowych i na palecie
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Oszczędność kosztów z oprogramowaniem Cape: przykład z życia

Podejście

Wyzwanie: zapewnienie globalnemu dostawcy opakowań z tektury falistej możliwości optymalizacji kosztów transportu 
i dystrybucji opakowań klientów. Optymalizacja powoduje także obniżenie zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych.

Projektowanie
optymalnego

produktu

Zwiększenie 
liczby kartonów 

na paletach

5,9 mln €
w pierwszym roku

18 100 mniej 
ciężarówek rocznie 
tylko w przypadku 

jednego producenta

1 540 000 kg
mniej dwutlenku węgla

571 000 litrów 
mniej oleju 
napędowego

=

1 454 400 km mniej
= dwie wyprawy na księżyc 

i z powrotem

25 mln €
w drugim roku

Zwiększenie liczby
palet na ciężarówkach

= 37 850 litrów

Oszczędności



www.esko.com

Cape Truckfill: oprogramowanie do załadunku kontenerów
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• Optymalizuj załadunek produktów do kontenerów i cię-
żarówek  

• Używaj ograniczeń ładowania i priorytetów w celu wstęp-
nego zaplanowania ładunku 

• Minimalizuj liczbę wymaganych ciężarówek i  kontene-
rów  

• Zaprezentuj pracownikom magazynu sposób załadunku 
kontenerów.

• Wspieraj obsługę systemów zarządzania magazynem 
i planowania zasobów.

• Pomagaj działowi obsługi klienta w tworzeniu wycen.
• Importuj ładunki palet zapisane w programie Cape Pack

Twórz plany załadunku ciężarówek i kontenerów

Cape Truckfill to oprogramowanie do załadunku ciężarówek i kontenerów , które pomaga w planowaniu, tworzeniu, edycji, 
drukowaniu i obsłudze planów załadunku wielu produktów. Truckfill eliminuje pustą przestrzeń i eliminuje konieczność 
ręcznego obliczania liczby produktów, które można załadować do kontenerów (także morskich) i ciężarówek. 

W tym celu wystarczy, że wprowadzisz do bazy danych szczegółowe informacje dotyczące produktów, załadunku palet 
i rozmiarów kontenerów, a program Truckfill przeanalizuje i przedstawi określony porządek.

Twórz najlepsze plany załadunku ciężarówek i kontenerów 
dla zamówień różnych produktów. Zapisuj w bazie danych 
często używane informacje o produktach i rozmiarach 
kontenerów. Szybko i łatwo wprowadzaj dane poprzez 
wybieranie ciężarówek i kontenerów z baz danych.

Używaj edytora 3D w celu dostosowania lokalizacji poszcze-
gólnych produktów w ładunku albo rozpoczynaj pracę 
od pustej ciężarówki lub kontenera i ręcznie twórz plan 
załadunku.


