
Natra allcrump, gevestigd te Malle, is een producent

van chocolade- en hazelnootspreads. Natra allcrump

wordt erkend als een vooraanstaand producent op de

Europese markt, een positie die sinds de recente over-

name door het Spaanse voedingsconcern Natra, alleen

maar versterkt wordt en de groei bestendigt.

Natra allcrump is in 1966 opgericht als klein bedrijf met

100m² productieruimte in Schoten nabij Antwerpen.

Vandaag beschikt Natra allcrump over 16.800 m²

bedrijfsruimte waar 150 enthousiaste medewerkers

maar liefst 40.000 ton per jaar produceren. Dit 

volume is samengesteld uit 400 artikelen en 80 recep-

turen en wordt in meer dan 50 landen, verspreid over de

5 continenten, verkocht.

Kwaliteit gericht ageren is de sleutel van het succes van

Natra allcrump. Het credo luidt : “de hoogste standaard

is onze standaard”. Kwaliteit en efficiëntie gaan hand in

hand. Continue investeringen in state-of-the-art techno-

logieën zorgen ervoor dat de topkwaliteit gegarandeerd

blijft.

Jan Van Nuffel, Technical Supervisor bij Natra allcrump:

“Het is dan ook voor de hand liggend dat we bij iedere

investering, de markt zorgvuldig screenen en iedere

machine uitgebreid bij ons in productie testen voor we

een keuze maken.  

Toen we begin dit jaar 6 nieuwe inktjetprinters gingen

aanschaffen,” vervolgt Van Nuffel, “hebben we dus 

ook verschillende potentiële leveranciers met elkaar

vergeleken. In de Videojet printers van Getra hadden

we al veel vertrouwen. Het is immers zo dat onze 

vorige printer, een Videojet Excel, maar liefst 20 jaar

trouwe dienst heeft bewezen! Niettemin wilden we de

nieuwe Videojet inktjetprinters ook uitvoerig testen,

kwestie van 100 % zeker te zijn de juiste keuze te

maken.

Getra plaatste gedurende 6 weken een Videojet 1510 in

productie bij Natra allcrump. Van al de printers die we

getest hebben, heeft de Videojet 1510 ons het meest

overtuigd. 

De gebruiksvriendelijke cartridges, het onderhoudsin-

terval van 9.000 uur, de eenvoudige opstart- en afsluit-

procedures, het lage verbruik en uiteraard de betrouw-

baarheid, hebben de doorslag gegeven.

Nu de printers inmiddels 6 maanden in gebruik zijn,

weten we zeker dat we de juiste keuze gemaakt hebben

en zijn we uiterst tevreden over de Videojet 1510!”,

besluit Van Nuffel.

Natra allcrump produceert 40.000 ton/jaar, bestaande uit 400
verschillende artikelen volgens 80 recepturen.  
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Getra installeerde op elke productielijn een Videojet
1510 inktjetprinter om de 400 verschillende artikelen 
te voorzien van een vervaldum en een lotcode.

Inkt en make up in eenvoudig te 
vervangen Smart Cartridges

De Core : onderhoud om de
9.000 werkuren

Unieke zelf calibrerende en 
zelfreinigende printkop

Gebruiksvriendelijke interface :
Excel of Willett versie

Videojet 1000 serie



 

 
 

Twee met een antisliplaag beklede rollen zorgen 
voor een vaste folie voorrek van 150%.  
Het 

De Videojet 1610 met Food 
Grade inkt: speciaal aangepaste 
inkt om direct op voedsel te 
printen zoals eieren, vlees, kaas, 
chocolade… 

Een op maat ontwikkelde interface zorgt voor de communicatie tussen de 
Moba eiersorteermachine en de Videojetprinters.   Tot 120.000 eieren per 
uur worden voorzien van een unieke code! 

De unieke zelfcalibrerende en zelfreinigende printkop biedt een grote 
uptime zonder tussenkomst van een operator.  De Videojet 1610 kan 5 à 
6 miljoen codes printen zonder te moeten reinigen. 
 

Blz 6-7 Casestudy_Hof Ter Lint_NL.pdf   1   22/07/12   11:31

CASE
STUDY

In 1960 begon Robert De Clercq vanuit de loods 
achter zijn woning met de kleinschalige en lokale 
verkoop van eieren.  Oorspronkelijk concentreerde 
Hof Ter Lint zich quasi volledig op de export naar 
Duitsland en Luxemburg, maar toen de kinderen 
in 1983 de fakkel overnamen, werd een ander pad 
ingeslagen.  Zij opteerden ervoor om de verkoop 
voornamelijk op de Belgische retail, kleinhande-
laars en grossiers te richten.

Doorheen de jaren werd voortdurend geïnvesteerd 
in automatisering en capaciteitsuitbreiding, maar 
altijd vanuit een visie waar kwaliteit centraal blijft 
staan.  Vandaag is Hof Ter Lint een ultramodern 
pakstation, uitgerust met de nieuwste sorteertech-
nieken, waar kwaliteit en hygiëne primeren.  Da-
gelijks worden er ongeveer een half miljoen eieren 
gesorteerd waaronder scharrel-, vrije uitloop- en 
bio-eieren.

Verleden jaar investeerde Hof Ter Lint in de meest 
gesofisticeerde eiersorteermachine die  momen-
teel op de Europese markt te verkrijgen is.  Deze 
machine sorteert volautomatisch 120.000 eieren 
per uur in 4 klassen: Small – Medium – Large – 
Xlarge.  Tijdens het sorteerproces worden de ei-
eren met hoogtechnologische detectiesystemen 
(camera, akoustisch, UV, xenon, ..) gecontroleerd 
op vuil, breuk, bloed en lekken.

Vooraleer de eieren in de verpakkingssectie be-
landen, worden ze nog met een inktjetprinter voor-
zien van de THT- en de legdatum.  Hiervoor koos 
Hof Ter Lint voor 4 printers van het type Videojet 
1610.  

Thomas Goossens, kwaliteitsverantwoordelijke bij 
Hof Ter Lint, legt uit: “Eigenlijk was de keuze voor 
de Videojet 1610 voor de hand liggend.  Qua be-
trouwbaarheid heeft Videojet zonder twijfel de bes-
te reputatie op de markt.  Bovendien is de Videojet 
1610 de enigste printer op de markt die dankzij de 
zelf-calibrerende en zelfreinigende printkop tot 6 
miljoen codes kan printen zonder te moeten rei-
nigen.  Omdat we hygiëne heel belangrijk vinden, 
sprak het cartridgesysteem ons ook aan.  Tot slot 
stelden we ook vast dat er geen enkele andere 
printer op de markt was met een onderhoudsin-
terval van maar liefst 12.000 uur!  Dat de printers 
inmiddels al meer dan een  jaar in gebruik zijn, 
zonder enige zorg, bevestigt dat we de juiste keu-
ze gemaakt hebben!”   
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Ysco te Langemark, is de grootste
producent van roomijs te Europa. De
hypermoderne fabriek telt 33 automa-
tische productielijnen en een volledig
geautomatiseerde palletisatie. Ysco
beschikt over een productiecapaciteit van
120 miljoen liter roomijs en heeft 75.000
palletlocaties. Met 90% van de productie
in private label, profileert Ysco zich als
The European Private Label Specialist.

Ysco, opgericht in 1949, is een onderdeel
van de Milcobel Groep, een coöperatieve
groep met 3296 leden en een omzet van
820 miljoen Euro. De 450 vaste
werknemers en nog eens 150 seizoens-
arbeiders van Ysco, produceren schepijs
(33%), hoorntjes (34%), geëxtrudeerde
sticks (20%) en gemouleerde sticks (7%),
met een duidelijke piek van februari tot
augustus.

Het succes van Ysco is gebaseerd op 4
pijlers: innovatie, automatisatie, service en
kwaliteit. Traceerbaarheid en de correcte
vervaldata, zijn onmiskenbaar 2
belangrijke elementen van de kwaliteit.
Voor het printen van de lotcodes en
vervaldata, werkt Ysco al bijna 25 jaar
samen met Getra en Videojet. De oudste
printer is inmiddels 22 jaar en is nog
dagelijks in gebruik!

Bert Desmyter, Technical Manager Ysco:
“We hebben inmiddels al 8 printers van de
Videojet 1000-serie, waar we uitermate
tevreden van zijn! Een belangrijk voordeel
voor ons, is dat je op deze nieuwe
toestellen exact dezelfde interface kan
krijgen als op de Videojet Excel. Dit maakt
dat onze operatoren onmiddellijk aan de
slag konden met deze nieuwe toestellen.

We zijn ook uitermate gecharmeerd van
de hoge uptime en het beperkt onderhoud.
Vroeger reinigden we de printkoppen
dagelijks bij opstart, nu nooit meer. Enkel
wanneer de printkop vervuild is – wat
verscheidene weken kan duren- wordt
deze gereinigd. Wat ons betreft is de
Videojet 1000-serie gewoon de beste
inktjetprinter op de markt!”
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Deze printkop werd gemonteerd op een XY-traverse.
Er wordt zowel in de heengaande, als de
terugkomende beweging geprint.

Op de cornet-lijn staan 2 Videojet printers gemonteerd, welke elk 12.000 stuks/uur printen.

Ysco heeft inmiddels 8
toestellen van de Videojet
1000 serie.

Bert Desmyter van Ysco:
“Een inktjetprinter mag geen
zorgen genereren: aanzetten
en printen! Daarom hebben
we terug voor Videojet
gekozen!”

De Core van de Videojet 1520
moet slechts om de 12.000
uur vervangen worden.
Voor de rest is de printer
volledig onderhoudsvrij!

Innovatieve eigenschappen- zoals een zelf calibrerende
en reinigende printkop- bieden een grote uptime zonder
onderhoud of tussenkomst van een operator.
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autajon Labels (voordien Bopack Labels) te 
Wommelgem is een begrip in de sector van 
zelfklevende labels. Al sinds 1969 is Bopack 
gespecialiseerd in het ontwikkelen en produ-
ceren van zelfklevende etiketten. De “label 
solution provider” is een gevestigde naam in 
West-Europa. 

Sinds 2009 hoort Bopack Labels bij de 
groep Autajon. Autajon is een internationale 
groep die 3.000 medewerkers telt, verspreid 
over 24 productiesites in Europa en de US. 
Autajon is gespecialiseerd in het ontwerp, 
het bedrukken, uitstansen en afwerken van 
luxeverpakkingen. 

De activiteiten van Autajon te Wommelgem, 
zijn opgesplitst in 2 productie afdelingen: 
non-Pharma en Pharma. Deze 2 produc-
tie afdelingen zijn ook fysisch volledig van 
elkaar gescheiden. Hervé van den Heuvel, 
Production Supervisor van de afdeling 
Pharma licht toe: “De eisen die onze klanten 
uit de pharma stellen voor wat betreft kwali-
teit, aantallen, nauwkeurigheid, nummering, 
kleur … zijn dermate streng en afwijkend, 
dat we voor pharma een volledig geschei-
den productie entiteit hebben, met andere 
werkmethodes en procedures. Als wij labels 
drukken voor medicijnen, en op één label 
staat 3,0mg gedrukt ipv 30mg, kan dat fatale 
gevolgen hebben. Elk label dat hier buiten 
gaat, wordt aan camera inspectie onderwor-
pen.”

“Ook voor wat betreft de nummering, wor-
den hoge eisen gesteld”, vervolgt Hervé, 
“elk etiket moet omwille van de traceability 
voorzien worden van een nummer. Daarom 
zijn al onze inspectiemachines voorzien van 
inkjetprinters. Toen we in 2012 besloten om 
te investeren in een extra inspectiemachine, 
beslisten we tevens om van inktjet leveran-
cier te veranderen. Aanvankelijk kochten we 
bij Getra één printer van het type Videojet 
1620 om eens grondig te testen. Die printer 
hebben we gedurende een paar weken in 
productie genomen en het resultaat was ver-
bluffend: geen enkele storing, nooit reinigen, 
proper systeem om inkt en make-up bij te 
vullen, perfecte printkwaliteit, …. je zou haast 
gaan vergeten dat je inktjetprinters in gebruik 
hebt. Het heeft dan ook niet lang geduurd 
voor we 6 printers van Videojet bijbesteld 
hebben,” zo besluit Hervé.

“De printers zijn nu inmiddels 10 maanden in 
gebruik, en wij hebben niet één keer beroep 
moeten doen op Getra. Ook onze operatoren 
spreken van een hele verbetering!”

6 printers van het type Videojet 1620, welke slechts om de 14.000 uur 
moeten onderhouden worden

De op maat gemaakte kopbevestiging zorgt ervoor dat de 6 
printkoppen heel dicht bij elkaar kunnen geplaatst worden

Elke printkop print op ieder label een unieke code Een camerasysteem inspecteert de geprinte labels



CASE
STUDY

4 5

alpro is de pionier op het vlak van plant-
aardige voeding. Het bedrijf is de Europese 
marktleider van voedingsproducten op basis 
van soja: drinks, margarines, desserts en 
alternatieven voor yoghurt, room en vlees. 
Al meer dan 30 jaar ontwikkelt en produceert 
Alpro, op een duurzame manier voor mens 
en planeet, gezonde, lekkere plantaardige 
producten.
Plantaardige producten hebben 3 keer min-
der land en 2,5 keer minder water nodig dan 
zuivelproducten en staan voor 5 keer minder 
CO2-uitstoot.

Het bedrijf telt meer dan 800 gepassio-
neerde werknemers en heeft 4 productiesites 
(België, Nederland, Frankrijk en Engeland). 

Voor het printen van vervaldata en lotcodes 
heeft Alpro altijd samen gewerkt met Getra. 
Koen Buyse, hoofd technische dienst UHT 
vertelt: “Tot voor kort gebruikten we 6 prin-
ters van het type Videojet Excel. Wij zijn altijd 
heel tevreden geweest over de service van 
Getra en over de betrouwheid van Videojet 
printers. Sommige van onze Excel-printers 
waren zelfs 20 jaar oud en werkten nog 
steeds!”

In 2012 beslisten we om onze inktjet equip-
ment te vernieuwen. Getra zette gedurende 
een maand een Videojet 1620 printer op 
proef. Het resultaat van die proef was zo 
sprekend en verbazend. De printer is gedu-
rende de ganse proefperiode nooit in storing 
gegaan. Onze operatoren zijn ook geen 
enkele keer moeten tussenkomen om de 
printkop te reinigen tijdens productie.

Ondertussen hebben we 3 printers gekocht. 
Deze werden in mei 2012 geïnstalleerd en 
tot op heden hebben we nog geen enkele 
storing gehad! Wij zijn dus enorm tevreden 
over onze keuze.”

De Videojet 1620 is de high-end versie uit 
de 1000 serie. Deze printer werd speciaal 
ontworpen voor continu, intensief gebruik. 
Het belangrijkste voordeel van de Videojet 
1620, is het grote onderhoudsinterval. Om 
de 14.000 uur moet de core vervangen 
worden. Voor de rest is de printer volledig 
onderhoudsvrij!

Alpro kocht 3 toestellen van het type Videojet 1620. 

Deze printer is speciaal ontworpen voor continu gebruik 7/7 
24/24 !
Geschikt voor codes tot 5 lijnen, barcodes en 2D codes.

•	Nauwelijks onderhoud (14.000 uur)
•	Print tot 6.000.000 codes zonder reinigen
•	Fantastische printkwaliteit
•	Speciale hoge snelheid fonts (4x7)
•	Minder dan 3 ml/uur verbruik (afh. inkt en temp)

Inkt en make up in eenvoudig te  
vervangen Smart Cartridges

De Core : onderhoud om  
de 14.000 werkuren

Unieke zelf calibrerende en 
zelfreinigende printkop

Gebruiksvriendelijke interface :
Excel, Willett of Clarity versie
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L’atelier 2000 te Fleurus (Charleroi) is een 
Onderneming met Aangepast Werk (O.A.W), 
die 130 medewerkers telt. L’Atelier 2000 ver-
werkt in verschillende produtieateliers, met 
een totale oppervlakte van zowat 12.000 m², 
honderdduizenden documenten per dag. Het 
betreft het onder folie- of onder omslag bren-
gen, personaliseren, verpakken, sorteren en 
ter post aanbieden van mailings, magazines, 
admininistratief drukwerk ….

Het bedrijf bestaat al ruim 20 jaar en heeft een 
dubbele missie, enerzijds sociaal en ander-
zijds economisch. Anders valide medewer-
kers, omkaderd door een team verantwoor-
delijken, zijn de drijfkracht van het bedrijf. De 
130 flexibele medewerkers, gecombineerd 
met een modern, gediversifieerd machine-
park, staan garant voor een snelle en correc-
te behandeling van om het even welke ver-
zending. L’Atelier 2000 behandelt publicitaire 
verzendingen, gaande van enkele 100nden 
tot meer dan 2.000.000 exemplaren!

Voor het onder folie brengen van drukwerk, 
beschikt L’Atelier 2000 over maar liefst 8 
snelle, industriële machines van Sitma en 
Buhrs. Zo’n folieverpakkingslijn kan per uur 
12 à 15.000 documenten met tal van bijlagen, 
volledig automatisch onder folie brengen. 

Eind 2011 waren al 2 van die folie-verpak-
kingslijnen uitgerust met een inktjetprinter 
voor personalisatie, maar wegens de toene-
mende vraag, besloot L’Atelier 2000 om nog 
2 lijnen uit te rusten met inktjet.

Michaël David, verantwoordelijke van de afde-
ling personalisatie licht toe waarom hij voor 
de Videojet BX van Getra gekozen heeft: 
“Eigenlijk is het eenvoudig, er zijn maar 2 
leveranciers op de markt die deze technologie 
in hun gamma hebben. Tot voor kort werkten 
we met de andere leverancier, maar omdat 
we op de markt zoveel positieve indrukken en 
tevredenheid hoorden over de Videojet BX, 
hebben we besloten om te investeren in twee 
printers van het type Videojet BX 6500.“ 

“Dit is geen voor de hand liggende keuze”, 
vervolgt mijnheer David, “want het personeel 
moet terug opgeleid worden, je hebt andere 
inkten en solventen die gestockeerd moeten 
worden enz…. maar achteraf gezien wegen 
die nadelen niet op tegen al de voordelen. 
De opstarttijd, de betrouwbaarheid en de 
“uptime” van de Videojet BX zijn van een niet 
geëvenaard niveau. De twee printers zijn nu 
één jaar in gebruik, zonder noemenswaar-
dige problemen!” 

Dankzij het gebruik van sneldrogende solventinkten, print de Videojet 
BX rechtstreeks op de folie, zonder een drooginstallatie te moeten 
gebruiken!

De Videojet BX 6500 print in een hoogte van 50 mm variabele info : 
adressen, barcodes, logo’s, pb-nummers … met een resolutie van 128 
dpi en snelheden tot 5 m/sec!

Voorbeeld van een bedrukking 
met de Videojet BX, direct op de 
folie.

Een perfecte printkwaliteit !
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Boost Nutrition, gelegen in Merksem 
naast het Albertkanaal, is een onderdeel 
van de Spaanse, beursgenoteerde holding 
Ebrofoods. Ebrofoods telt in 4 continenten 
meer dan 20 bedrijven, die over heel de 
wereld actief zijn met de productie van rijst, 
pasta, sauzen en speciale rijstbloem-soor-
ten. De groep heeft tal van bekende mer-
ken in haar portfolio zoals Bosto, Panzani, 
Lustucru, Ronzoni, … Ebrofoods is de abso-
lute wereldleider in de rijstsector en de num-
mer twee als pastaproducent.

Bij Boost Nutrition (opgericht in 1920) wordt 
met ruim 80 gedreven mensen 70.000 ton 
rijst per jaar geproduceerd, bestemd voor 
de Belgische en Europese markt. Het betreft 
het volledige rijstgamma: rond-, medium –
en langgraanrijst, breukrijst en specialiteiten 
zoals Basmati , geparfumeerde Thai rijst 
en wilde rijst. Boost verpakt zowel voor de 
consument, maar ook voor de industrie in 
eenheden tot 1 ton.

Voor het printen van variabele gegevens, 
zoals vervaldata, lotcodes en productiege-
gevens, heeft Boost Nutrition altijd beroep 
gedaan op de apparatuur en diensten van 
Getra. Hiervoor beschikt Boost Nutrition over 
bijna 30 printers van Getra. Het machine-
park omvat grootkarakterprinters voor het 
printen op kartonnen dozen, thermotrans-
fermodules voor haarscherpe afdrukken op 
plastiekverpakkingen, labelapparatuur en tot 
slot enkele Videojet printers van de 1000 
serie. 

Hubert Peeters, Maintenance & Project 
Manager, geeft uitleg: “De combinatie Getra-
Videojet is voor ons altijd de beste keuze 
geweest. Enerzijds zijn de toestellen van 
Videojet zonder meer de meest betrouwbare 
op de markt, en anderzijds heeft Getra een 
uitstekende Technische Dienst. Dit vertaalt 
zich in een perfecte installatie, keurig uitge-
voerd onderhoud en een korte reactietijd bij 
interventies”.

Onze laatste aanwinst, de Videojet 1520, 
bevestigt dit nog maar eens. Deze printer 
vraagt zo weinig aandacht in opstart en 
gebruik, dat je haast zou vergeten dat hij 
er staat. Wat ons het meest charmeert aan 
deze nieuwe toestellen, is het hoge onder-
houdsinterval, alsook het gebruik van mors-
vrije inktpatronen.”

De Videojet 2350 grootkarakterprinter onderscheidt zich 
door zijn uitstekende printkwaliteit. De resolutie van 180 dpi 
garandeert perfect geprinte barcodes. Printhoogte = 50 mm.

Getra integreerde 4 Videojet Dataflex printmodules in de flowpack-
machines, welke een haarscherpe afdruk op garanderen op plas-
tiekverpakkingen. De resolutie bedraagt 300 dpi.

De Videojet P3400 labelapplicator bedrukt de eti-
ketten in real time met een SATO printmodule , 
alvorens deze aan te brengen op de zakken rijst.

De Videojet 1000 – serie is het neusje van de zalm van de  
kleinkarakterinktjetprinters: een onderhoudsinterval tot 14.000 uur, 
een perfecte printkwaliteit en een ongeëvenaarde uptime zijn  
maar enkele van de talrijke troeven.

De Videojet Dataflex is uitgerust 
met een overzichtelijk, gebruiks-

vriendelijk Touchpannel.




