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Firma Whitehills Supplements, producent 
suplementów proteinowych dla kulturystów, 
zdecydowała się na wykorzystanie zgrzewarek 
indukcyjnych Enercon Industries, aby hermetycznie 
uszczelniać swoje pojemniki i zwiększyć satysfakcję 
konsumentów.

„Stosujemy zgrzewanie indukcyjne wieczek, ponieważ 
wymagają tego konsumenci” – powiedział Richard 
Willmott, dyrektor Whitehills Supplements.

„Rynek zmierza w tym kierunku, a konsumenci wolą 
hermetycznie uszczelnione opakowania” – dodał.

Suplementy proteinowe są produkowane przez firmę 
w postaci proszków i pakowane do pojemników PPE 
o pojemności od 3 do 6 litrów, które są następnie 
uszczelniane za pomocą technologii zgrzewania 
indukcyjnego.

Mówiąc o procesie uszczelniania stosowanym w firmie, 
pan Willmott wspomniał: „Zgrzewanie indukcyjne jest 
wyjątkowo ważne dla nas i naszych produktów”.

“Jest to szybki proces i 
zapewnia mniejsze ryzyko 
uszkodzeń, więc jest idealny dla 
naszej firmy.”

Producent suplementów proteinowych 
wykorzystuje zgrzewanie indukcyjne wieczek, 
aby zapewnić mocne uszczelnienia i spełnić 
wymagania konsumentów

Firma Whitehills Supplements, producent proszków 
proteinowych, potrzebowała rozwiązania, które 
pozwoliłoby uniknąć uszkodzonych uszczelnień i 
reklamacji konsumentów. Aby to osiągnąć, firma 
postanowiła zastosować zgrzewarki indukcyjne 
Enercon Industries w swojej linii produkcyjnej w celu 
zapewnienia mocnych, hermetycznych uszczelnień 
swoich pojemników.
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„Jest to szybki proces i zapewnia mniejsze ryzyko 
uszkodzeń, więc jest idealny dla naszej firmy” – dodał.

„Większość producentów w branży suplementów 
proteinowych uszczelnia swoje produkty za pomocą 
technologii indukcyjnej, dlatego tak istotne jest dla nas 
spełnienie tych standardów.”

Ponieważ proszki proteinowe są coraz bardziej 
popularne, liczba konkurentów wzrosła, a konsumenci 
poszukują produktów o określonej jakości.

„Uszczelnienia stosowane przez nas wcześniej uległyby 
uszkodzeniu” – powiedział pan Willmott.

„Zgrzewanie indukcyjne wieczek pozwala nam uniknąć 
uszkodzonych lub delikatnych uszczelnień naszych 
produktów oraz reklamacji od naszych konsumentów” 
– dodał.

Whitehills Supplements uszczelnia swoje pojemniki 
zgrzewarkami Super Seal™ Junior firmy Enercon 
Industries od 2012 roku.

„Wybraliśmy ręczną zgrzewarkę Enercon ze względu 
na przystępną cenę i łatwą obsługę oraz dlatego, 
że doskonale pasowała do naszej małej firmy” – 
powiedział pan Willmott.

„Z całą pewnością poleciłbym Enercon Industries 
innym firmom.

„Ostatnio ponownie skontaktowaliśmy się z Enercon, 
ponieważ chcemy zwiększyć wydajność produkcji” – 
dodał.
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