
 

 
 

Twee met een antisliplaag beklede rollen zorgen 
voor een vaste folie voorrek van 150%.  
Het voorreksysteem is motorisch
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1    Siemens PLC met gebruiksvriendelijke bediening           
       dankzij het touchscreen. 
 
2    3-kleuren lampentoren die duidelijk de status van de  
       machine weergeeft 
 
3    Overzichtelijke, degelijk gekableerde kast 
 
4    Jumbocoils tot 9000 meter leiden tot een grote   
       autonomie en verbeterde ergonomie 
 
5    De volledig automatische bandinvoer beperkt de  
      stilstanden tot een minimum 
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CASE
STUDY

Symeta is een bedrijf uit de Colruyt groep, dat op 
1 januari 2011 geboren werd vanuit de fusie van 
drukkerij Druco, one-to-one specialist Mitto en Col-
ruyt Group Services.  Druco (=Drukkerij Colruyt) 
bestaat al sinds 1979 en mag gerust beschouwd 
worden als één van de meest moderne en  tech-
nologisch gestuurde drukkerijen op de Belgische 
markt.

Gedreven door innovatie investeerde de drukkerij 
zwaar in digitaal printen en sterk gespecialiseerde 
multichannel communicatie. Vanuit die visie kwam 
de samenwerking met Mitto (one-to-one specialist) 
en Colruyt Group Services (scannen en archiveren 
van documenten) tot stand.  Het idee van Symeta 
is: De juiste boodschap, naar de juiste persoon, 
via het gewenste kanaal en op het verlangde tijd-
stip. Bij Symeta zetten 300 medewerkers zich in 
op twee ultramoderne productielocaties.

In de vestiging te Sint-Pieters-Leeuw staan 3 mai-
lingmachines van Buhrs, welke volledig automa-
tisch unieke documenten verzamelen, onder fo-
lie of papier brengen en personaliseren met een 
Videojet BX inktjetprinter, à rato van max 18.000 
stuks per uur!

Voor het “postklaar” maken van de mailings, moet 
iedere bundel 2 keer omsnoerd worden.  Daarom 
ging Symeta op zoek naar 2 volautomatische om-
snoeringsmachines.  Met de wetenschap in ge-
dachte “geen omsnoering – geen productie”, zocht 
Symeta naar de meest betrouwbare machines, 
van een gereputeerde leverancier … en zodoende 
kwam Symeta bij Getra terecht.

Getra leverde 2 machines van het type TP701-NS 
met een afroller voor jumbocoils tot 9000 meter.  
Deze machines zijn voorzien van een Siemens 
PLC, een 3-kleuren lampentoren, automatische 
bandinvoer, een speciale pers voor convexe bun-
dels en een cyclusteller.

De omsnoeringsmachines zijn al verscheidene 
maanden in gebruik naar volledige tevredenheid, 
de 3de werd inmiddels besteld….
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CASE 
STUDY 

Clova is met haar 75 medewerkers één 
van de grootste onafhankelijke, industriële 
wasserijen in België.  Dagelijks zorgen 
circa 60 arbeiders, 6 chauffeurs en 5 
bedienden voor het behandelen en 
afwerken van 16 à 17 ton linnen voor de 
verzorgingssector!    
 
Het betreft ongeveer 11 à 12 ton bedden-
linnen, handdoeken, washandjes … en  
+/- 7000 stuks arbeidskledij voor artsen en 
verplegers, goed voor nog eens 5 à 6 ton. 
Clova levert ook kant en klare pakketten 
voor sterilisatie voor gebruik in 
operatiekwartieren. 
 
Naast 3 grote wasstraten, waarvan 2 met 
12 en 1 met 14 compartimenten, beschikt 
Clova ook over gigantische droog-, strijk- 
en vouwmachines.   
 
Als “P-bedrijf” (grote lozingen) hecht Clova 
veel belang aan het milieu.  Dankzij de 
recente installatie van een hoogtech-
nologische waterzuiveringsinstallatie lozen 
zij nog slechts 80m³/dag, terwijl dit 
voordien nog 300m³/dag bedroeg. 
 
Ook hygiëne is een belangrijk aandachts-
punt voor Clova.  Zo wordt momenteel een 
RABC plan uitgewerkt; een volledig 
hygiëneplan met procedures rond 
volledige scheiding  van de “vuile” en de 
“reine” zone.  Dit is thans nog niet verplicht 
in België maar Clova legt het zichzelf op! 
 
 
Gust Smits, technisch verantwoordelijke 
bij Clova : “Als je 17 ton linnengoed per 
dag wast, droogt, strijkt en vouwt, is het 
voor de hand liggend dat het 
verpakkingsproces even efficiënt en vlot 
moet verlopen.  Daarom gingen we voor 
het omsnoeren van stapels linnen, op 
zoek naar 2 volautomatische, kwalitatieve 
machines.” 
 
“We kwamen snel bij Getra terecht”, 
vervolgt Dhr. Smits, “als omsnoerings-
specialist kan je immers niet om hen heen. 
De goede prijs/kwaliteitsverhouding van 
de aangeboden machines heeft ons snel 
doen beslissen.  De juiste keuze, zo blijkt 
na ongeveer één jaar gebruik.” 
 

De aandrukpers zorgt ervoor dat de stapel goed bij elkaar gedrukt wordt 
voor de omsnoering.  Vervolgens wordt de stapel 1 of 2 keer omsnoerd. 

De omsnoeringsmachine werd geïntegreerd in een 
automatische toevoer- en afvoerbaan.  De lengte van het te 
omsnoeren pakket wordt automatisch gemeten zodat de 
omsnoering altijd perfect centraal gebeurt. 

Overzichtelijk bedieningspaneel 
dat mooi weggewerkt is achter 
een beschermkap. 
Instellen van het aantal omsnoe-
ringen, de bandspanning, het 
gebruik van de pers, …. 



 

 

 
 

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

Eenvoudige keuze van omsnoer- en 
wikkelprogramma  in functie van het 
type pallet. 

De lijncontrole software visualiseert de 
status van elke pallet over heel de lijn. 

De elektrische kast: waar technologie 
en esthetiek elkaar ontmoeten…. 
Uitgerust met Wifi voor remote contole. 

De omsnoeringsmachine is uitgerust met een TITAN VK10 
omsnoeringskop.  De aandrukpers drukt het geheel met de juiste 
kracht stevig samen, alvorens de omsnoering gebeurt. 

De palletwikkelaar is voorzien van een 
gemotoriseerd voorreksysteem voor 
optimale foliebesparing. 
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CASE
STUDY

Corelio is de grootste Belgische uitgever van ge-
drukte en digitale nieuwsmedia.  De geschiedenis 
van de uitgeverij gaat terug tot in 1914 met de op-
richting van nv De Standaard.  Doorheen de ge-
schiedenis kwamen daar tal van bekende titels bij 
zoals Het Nieuwsblad, De Gentenaar, Het Volk, 
L’Avenir, Jobat, …

Met participaties in De Vijver Media (VT4, Vijftv, 
Woestijnvis, Humo) en Radio Nostalgie is Core-
lio ook een belangrijke speler in het audiovisuele 
landschap.

De drukkerij activiteiten zijn ondergebracht op 4 
locaties: één heatsetdrukkerij in Anderlecht en 
één in Erpe-Mere, één coldsetdrukkerij in Groot-
Bijgaarden en één in Paal-Beringen.   Corelio Prin-
ting is de grootste Belgische drukkerij en is sterk 
gespecialiseerd in zowel vellen- als rotatie offset.

Gezien de enorme tijdsdruk die er in een kranten-
drukkerij heerst, is het voor de hand liggend dat de 
ganse productie, dus prepress, druk, verpakking 
en verzending goed op elkaar afgestemd moeten 
zijn.  Voor de drukkerij in Anderlecht bleek de ver-
pakking van de palletten een bottleneck te zijn.  
Daarom drong een investering in de automatisatie 
van het omsnoeren en omwikkelen zich op.  Qua 
kwaliteit en betrouwbaarheid van de installatie, 
alsook voor wat betreft de reputatie van de dienst-
na-verkoop, liet Corelio niets aan de twijfel over.

Jozef Verschaffel (productiemanager): “Tijdens 
de eerste verkennende gesprekken met potenti-
ele leveranciers, bleek al heel snel dat Getra veel 
ervaring heeft met Engineering-projecten en dus 
met kennis van zaken spreekt.  Dan hebben we tal 
van klanten  van Getra bezocht met gelijkaardige 
projecten, welke stuk voor stuk uitermate tevreden 
waren over de machines en de technische dienst 
van Getra.  Eigenlijk was de keuze dus niet zo 
moeilijk … ”

De installatie bestaat uit een volautomatische om-
snoeringsmachine met een Titan VK10 omsnoe-
ringskop en een palletwikkelaar type SpinoWrap-
tor Trans.  Deze installatie kan tot 30 palletten per 
uur volledig automatisch omsnoeren (4 omsnoe-
ringen) en omwikkelen.  Bij het neerzetten van de 
pallet aan de invoerbaan, kiest de operator in func-
tie van de pallet het juiste programma en de rest 
gebeurt automatisch.  Nauwelijks 2 minuten later 
staat de pallet klaar, omsnoerd en omwikkeld! 
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Notre client, l’UNION MINIERE, est une importante entreprise du

secteur des métaux non-ferreux, basée notamment à Overpelt.

Dans ce siège, 450 personnes s’activent à la production de quelque

700 tonnes/jour de zamak en lingots, et ceci en 3 équipes. La plus

grande partie de la production est exportée vers la France,

l’Allemagne, l’Espagne, l’Europe de l’Est,…

Le processus de production et d’emballage est particulièrement

impressionnant. L’alliage (zinc, aluminium et magnesium) est porté

à une température d’env. 600° afin de le rendre liquide. Le liquide

en fusion est versé dans des formes et refroidi jusqu’à ce qu’il 

reprenne un état solide. Le résultat est un lingot de zamak qui sera

ultérieurement mis en oeuvre (pièces coulées, jouets, fermetures-

éclair, médailles,…).

Les lingots de zamak sont palettisés selon un gabarit d’empilage

fixe et ensuite placés sous housse plastique. L’ensemble est 

finalement cerclé au moyen de feuillard d’acier, ce qui va assurer

une stabilité et sécurité optimales pendant le transport.

A la fin de l’an dernier, il a été procédé au remplacement de la tête

de cerclage, qui avait été en service pendant 20 ans. Le choix s’est

rapidement porté sur Getra Engineering. La longévité exceptionnelle

et la haute fiabilité des têtes de cerclage TITAN, ainsi que le know

how de Getra Engineering en tant qu’intégrateur de machines, ont

convaincu l’Union Minière.

La tête de cerclage installée est du type TITAN VS 11. Le feuillard

d’acier utilisé est du 16 x 0,6 mm, provenant d’un rouleau Jumbo,

ce qui assure une large autonomie à l’installation.

CASE
STUDY

Le dévidoir pour rouleaux Jumbo,
équipé d’un bras pivotant pour
l’approvisionnement en feuillard
d’acier, donne à l’installation une
large autonomie.

Les techniciens expérimentés
de Getra effectuent à inter-
valles réguliers et programmés
un entretien préventif.

Chaque palette est pourvue
d’une housse en plastique et
ensuite cerclée deux fois.



AFROLLER voor de polypro p y l e e n b a n d

Het omsnoerde pak gaat naar de PA L L E T I S S E U R

OMSNOERINGSKOP van het

type VK 10/0020

Zij-aanzicht van de BINDKOP: 
let op het bandmagazijn

Onze klant, E T E R N I T, is in de internationale bouwwereld een

begrip.  Vooral gekend omwille van o.a. haar hoogwaard i g e

dakbedekkingen, waaronder leien, beschikbaar in tal van

afmetingen.  Het is zowel dankzij de strenge pro d u c t i e n o rm e n

als de secure verpakking van deze leien dat Eternit zich

onderscheidt. 

Getra Packaging speelt een belangrijke rol bij het verpakken.

De leien worden eerst automatisch gestapeld in pakken van

verschillende grootten.  Ve rvolgens wordt met behulp van

een volautomatische omsnoeringsmachine van 

Getra Packaging een strap gelegd.  Aan het eind van de 

p roductielijn worden de omsnoerde stapels gepalletiseerd.  

De synergie tussen onze packaging- en engineering-afdeling

was de belangrijkste factor die Eternit overtuigd heeft om

deze aanzienlijke investering toe te vert rouwen aan Getra.

We praten hier immers over twee productielijnen.  Ervaring in

p roces-automatisatie is onontbeerlijk om dergelijke pro j e c t e n

tot een goed einde te bre n g e n .

De geïnstalleerde machines zijn van het type VKE/FN, met

omsnoeringskop boven en een verticaal bandgeleiding-kanaal

van 600mm breed en 400mm hoog.

Het omsnoeren gebeurt met polypropyleenband (PP) van 12

mm breed.  Een bindkop van Titan, de VK 10/0020 garandeert

het aantrekken van de band en het sluiten door heatsealing. 

C A S E
S T U D Y

G E T R A E N G I N E E R I N G beschikt in haar atelier over

een testbank voor het re v i s e ren en afstellen van de

Titan bindkoppen voor heavy-duty toepassingen in de

staalindustrie, onder andere voor warmband 

( coils tot 600° C ).

Deze afbeelding toont een gere v i s e e rde bindkop van

het type VS31.




