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Cerclindus viert haar 75ste verjaardag

Geschiedenis
Cerclindus, gevestigd te Wommelgem, viert dit jaar haar 75ste verjaardag. Het bedrijf werd
in 1935 opgericht door Constant-Arthur Van Aerden en zijn zoon Jan Van Aerden.  

Cerclindus bracht in de beginjaren eigen ontworpen en vervaardigde omsnoeringsappara-
tuur alsook staalband rechtstreeks op de Belgisch-Luxemburgse markt. De Antwerpse
haven waar veel houten kisten omsnoerd werden, was een belangrijke afzetmarkt.

In 1948 begon Cerclindus naast omsnoeringsapparatuur, met de verdeling van markeer-
systemen, welke voornamelijk aangewend werden voor het aanbrengen van allerlei 
informatie op de houten kisten.

8 jaar later, in 1956 kwam daar de distributie bij van pneumatische hechtsystemen. De drie
pijlers die vandaag nog steeds de belangrijkste activiteiten voor Cerclindus betekenen, heb-
ben concreet vorm gekregen: verpakken, markeren en hechten.  

Het bedrijf investeert continu in de ontwikkeling van deze 3 activiteiten en boekt grote tech-
nologische vooruitgangen. Cerclindus groeit voortdurend. Bovendien nemen de huidige
eigenaars van Cerclindus, Jean-Paul en Benoît Van Aerden, sinds de jaren ‘80 tal van inter-
nationale sectorgenoten over, met wie sterke synergieën worden ontwikkeld.

Heden
Vandaag telt Cerclindus 90 mensen en is nog altijd trouw aan de initiële activiteiten. 
De decennia lange ervaring maken van Cerclindus een gespecialiseerd, gereputeerd
bedrijf, goed voor een omzet van 23 miljoen euro en ruim 7000 actieve klanten.  

De producten worden gecommercialiseerd onder twee eigen merken: Getra voor de ver-
pakkkings- en markeeractiviteiten en Aerfast voor de industriële hechtsystemen. 

Het bedrijf is nog steeds in familiale handen en het dagelijkse beleid is in handen van Benoît
Van Aerden.  

De Van Aerden Group waar Cerclindus deel van uitmaakt, is inmiddels ook stevig gegroeid
en heeft met vestigingen in maar liefst 12 landen, een belangrijke positie verworven in West-
Europa. De 320 medewerkers van de Group realiseren een omzet van 75 miljoen euro. 

Toekomst
Cerclindus zal in de toekomst de focus blijven richten op haar kernactiviteiten en haar posi-
tie nog verstevigen door heel veel aandacht te blijven schenken aan de noden van de markt.
“Hier het gepaste antwoord op geven met kwalitatieve producten, een uitmuntende dienst-
verlening en een flexibele commerciële politiek zijn in het verleden altijd de pijlers geweest
voor ons succes. Daar zullen we dus in blijven investeren”, zo besluit Benoît Van Aerden.

Uitnodiging Getrauwheidsparty 3

Met veel plezier nodigt Getra u uit op de derde en extra feeste-
lijke editie van de Getrauwheidsparty op donderdag 9 december
van 12u00 tot 21u00 in onze vestiging te Wommelgem.

U kent inmiddels het concept : een hapje, een glaasje schuim-
wijn, een gezellige sfeer, prijzen te winnen, nieuwe producten …

Om praktische redenen vragen wij u om even uw komst te
bevestigen :
1) bel Veerle op 03 355 03 22 of
2) getra.com - klik op Nieuws en u vindt het 

formulier bij Getrauwheidsparty 3

Tot donderdag 9 december !  Uilenbaan 120 - 2160 Wommelgem



Pelgrims Verpakkingen, gevestigd in Onze-Lieve-

Vrouw-Waver tegen Mechelen, is eind jaren ‘60 opge-

richt en stelt inmiddels 26 mensen tewerk. Pelgrims 

verpakkingen is een leidinggevende leverancier in

België voor broodzakken, sandwichzakken, fruitzakken,

kipzakken, versheidfolie, banketdozen, diepvrieszak-

ken, ….

Al deze producten worden vanuit Pelgrims’ moderne

gebouwen verdeeld naar groothandelaars in 

verpakkingen, supermarktketens en toeleveranciers

van bakkers, slagers, groentenhandel, …

In deze gebouwen is niet enkel een sterk geautoma-

tiseerd productieapparaat gehuisvest, maar ook meer

dan 6000 computergestuurde palletplaatsen en 

moderne kantoren met up-to-date informaticapark en in-

house kleurenproofing.

Efficiëntie en rendement dankzij automatisatie en 

informatisering : dat is de sleutel van het succes van

Pelgrims! Het machinepark met 13 flexopersen, 

waarvan 4 voor quadri bedrukkingen, is uniek in België. 

Verleden jaar ging Pelgrims Verpakkingen op zoek naar

een volautomatische wikkelaar met etiketteerunit voor

het verpakken en coderen van 25 palletten/uur.

Wim Pelgrims : “Omdat er weinig bedrijven in België

gespecialiseerd zijn in verpakking én codering, kwamen

we vrij snel bij Getra uit. De ervaring en referenties die

Getra ons kon voorleggen, boezemden vertrouwen in. 

Tenslotte vielen we ook voor het robuuste, imposante

en tegelijkertijd mooie design van de VelociWraptor. De

palletwikkelaar en de etiketapplicator zijn nu ruim een

half jaar in dienst en alles verloopt feilloos.”

Getra installeerde een volautomatische wikkelstraat 

van het type VelociWraptor Dynamix HS met DPS 

voorreksysteem. Getra zorgde ook voor de aan- en

afvoerrollenbanen met in- en outfeed voor manuele en

elektrische transpalletten, de veiligheidshekken en de

muting. Tot slot werd een A5 etiketapplicator van het

type Videojet P3400 geïntegreerd.

Pelgrims investeerde ook in AGV’s zodat er geen 

enkele operator nog moet zorgen voor de aanvoer van

palletten naar de wikkelaar en het op locatie zetten van

afgewerkte producten.

Achter de palletwikkelaar werd een Videojet 
palletapplicator geplaatst met een inline Sato 
printmodule.

CASE
STUDY

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

Pelgrims Verpakkingen maakt maar liefst 
3 miljoen zakken per dag!  

Deze unit bevestigt de folie automatisch aan 
de te omwikkelen pallet. Na de omwikkel-

cyclus wordt de folie ook volledig automatisch 
afgesneden en vastgelast.  De ideale garan-

tie tegen loshangende slierten rekfolie!



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.  

CASE
STUDY

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



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 bedlinnen, 

handdoeken, washandjes … en +/- 7000 stuks arbeids-

kledij 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

hoogtechnologische waterzuiveringsinstallatie lozen zij

nog slechts 80m³/dag, terwijl dit voordien nog

300m³/dag bedroeg.

Ook hygiëne is een belangrijk aandachtspunt 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 verpakkings-

proces 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 omsnoeringsspecialist 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 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.

CASE
STUDY

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

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



NIEUW BIJ GETRA !

adhesives
03 355 03 50

packaging marking engineering
03 355 03 50 03 355 03 3203 355 03 30

Voor continu gebruik : 7/7 - 24/24 !!

Videojet 1610 inktjetprinter
De Videojet 1610 is ontworpen voor bedrijven die

hun printer continu nodig hebben, dus 7/7 - 24/24.

Dankzij de “high speed matrixen” is de Videojet 1610 ook 

uitermate geschikt voor toepassingen met extreem hoge 

snelheden. Printen van tekstcodes tot 5 lijnen, barcodes en 

2D-codes. De meest opvallende eigenschap is echter het

onderhoudsinterval van maar liefst 12.000 uur!

• solventverbruik minder dan 3ml/uur (afh. inkt en temperatuur)

• nauwelijks onderhoud : om de 12.000 uur

• print tot 5.000.0000 codes zonder reiniging

• eenvoudig vervangen van inkt en make up cartridges

• fantastische printkwaliteit

• keuze tussen Videojet of Willett interface

Videojet Unicorn II De Videojet Unicorn II is een compacte, econo-

mische printer voor kartonnen dozen.

De eenvoud in gebruik en de betrouwbaarheid zijn de voor-

naamste troeven.  

De Unicorn II print 16 dots hoog en kan 1 of 2 tekstlijnen printen

tegen snelheden van 6,1 tot 61 m/min.

• systeem inclusief controller, toetsenbord, display, printkop,

voeding en bevestigingsmateriaal

• 0,23 l fles waar de inkt op werkdruk ingebracht is

• opslagcapaciteit voor 40 boodschappen

• eenvoudige montage tegen transportband

Grootkarakter inktjet voor 2 lijnen tekst


