
Packat med experter
Konstruktionsteamet på Sunkist Research 

Sunkist Research kortade tillverkningstiden på sin 
förpackningsmaskin med höghastighet, SunPack, med 66 % och 
fördubblade genomströmningen i maskinen. Teamet använder 
Autodesk® Product Design Suite med Vault, som ingår i Autodesks 
lösning för digitala prototyper.



Träffa ledaren 
bakom packningen
Det är Alex Paradiang, 
teknikchef på Sunkist 
Research.

Alex etablerade Sunkist Research som en 
avancerad tillverkningsenhet tack vare 
användningen av digitala prototyper med 
Autodesk Product Design Suite.

”Jag säljer inte en produkt, jag säljer 
kunskap – för jag vill att våra kunder 
ska känna att vi är ett avancerat 
ingenjörsföretag.

Vi samarbetade med Autodesks 
guldpartner Ketiv Technologies för att ge 
våra tekniker de verktyg de behöver för 
att nå sina mål.

Om man tittar på framgångsrika 
tillverkningsföretag, brukar det vara 
innovationen som skiljer dem från resten. 
Vi visar våra innovationer i ett tidigt 
skede, eftersom det lockar kunder. När 
vi visar dem mer av våra 3D-animeringar 
brukar de alltid dra sig mot oss. 

Tidigare var Sunkist egentligen inte känt 
som ett ingenjörsföretag. Nu ses vi som 
ett genuint ingenjörsföretag.”

Träffa vår tidsparare
Det är Jamie DeLand, 
seniormekanikkon-
struktör på Sunkist 
Research.

Jamie kortade tillverkningstiden för sin 
förpackningsmaskin med höghastighet, 
SunPack, med 66 % med hjälp av digitala 
prototyper i Autodesk Product Design Suite.

”Det var bra för mig att se den här 
maskinen i hela processen från konstruktion 
till arbete på fältet, och höra kunder säga 
att den verkligen är lätt att använda och 
fungerar bra. Jag kände mig stolt.

Jag är seniormekanikkonstruktör 
på Sunkist. Jag har arbetat med 
konstruktion, utveckling och tillverkning 
av SunPacks förpackningsmaskin med 
höghastighet, som packar vad vi kallar 
platt frukt – främst citroner, men även 
mandariner och avokado. 

Vi ville skapa en maskin som kunde packa 
200 kartonger i timmen. Den överträffade 
våra förväntningar, så det var 
fantastiskt. Nu har vi sålt fem SunPack-
förpackningsmaskiner med höghastighet 
och har fått beställningar på minst tre till. 

Med den tekniska utvecklingen finns 
det alltid ett sätt att förbättra maskiner. 
Men för oss är det viktigt att hålla fast 
vid Sunkist-traditionen med robusta, 
framgångsrika modeller. Vi har människor 
som har byggt de här maskinerna i 20 år, 
så det är väldigt viktigt att vi tar vara på 
deras kunskaper. 

Autodesk Vault har varit en viktig del i 
säkerheten runt våra ritningar och för att 
garantera att våra användare inte gör 
samma jobb två gånger.

Designa, visualisera och simulera 
med Digital Prototyping
Våra ingenjörer arbetar som ett team. 
Vi bollar idéer med varandra och med 
Alex, vår teknikchef. Hans Autodesk 3ds 
Max-animering av hur maskinen ska 
fungera hjälpte mig att förstå konceptet 
och få upp hastigheten när jag började i 
projektet.

Vi kunde dessutom testa hur allt passar 
ihop i 3D och identifiera eventuella fel i 
förväg. Det förkortade tillverkningstiden 
med minst 66 % .Om du kan hitta ett fel 
på datorn minimeras felen ute på fältet, 
så du sparar tid och pengar.”

Träffa vår 
rullbandspackare
Det är Steven Vazquez, 
maskiningenjör på 
Sunkist Research.

Steven fördubblade kapaciteten i SunPack-
förpackningsmaskinen med hjälp av 
digitala prototyper i Autodesk Product 
Design Suite.

”Vi fick utveckla en maskin som kunde 
packa de här udda formade frukterna. 
Det blev en utmaning. Vi behövde en 
maskin som kunde packa på samma sätt 
som vi packar apelsiner, men med en 
konstant och bra genomströmning. 

När du har en video och en återgivning 
av designen är det lättare att visualisera 
hur det fungerar och börja tro på 
processen. Du kan se hur allt samverkar 
och matas vidare. 

Som resultat har vi fördubblat den totala 
genomströmningen jämfört med vår 
tidigare maskin. Det är ett äkta bevis 
på vilket samarbete som krävs för att få 
någonting som detta.”

Se hur man blir expert på tillverkning på http://www.autodesk.se/campaigns/manufacturing-genius




