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N E W S L E T T E R

Dit jaar is het exact 25 jaar geleden dat 
Getra op de Belgische en Luxemburgse 
markt startte als exclusief verdeler van Video-
jet codeersystemen.
De eerste stappen waren bescheiden, maar 
dankzij een voortdurende groei is Getra 
vandaag de betrouwbare, leidende speler 
op de markt.
Die voortdurende groei is uiteraard geen 
toeval: gedurende 25 jaar schonk u ons  het 
vertrouwen en rekende u op Getra voor uw
codeer-  en markeerprojecten. 
Wij danken u voor dat vertrouwen en  
werken de volgende 25 jaar heel graag  
verder met u!
Het succes van Getra met Videojet werd op 
gepaste wijze gevierd. 
Het Getra salesteam en de technische staf  
trok naar de hoofdzetel van Videojet in 
Chicago - Wood Dale.

Zoals u al in onze e-mail communicatie 
hebt gelezen, hebben wij sinds 1 maart 
2011 voor al onze activiteiten in de 
domeinen:
 - verpakking
 - productmarkering
 - hotmelt en koudlijm
 - engineering
in alle landen waar we actief zijn, een 
“uniforme branding” geïmplementeerd, 
namelijk Getra:

Getra is actief in België, Luxemburg, 
Frankrijk, Hongarije, Oostenrijk, Slovakije, 
Slovenië en Tsjechië.
De naam Cerclindus verdwijnt uit onze 
commerciële communicatie maar blijft 
ongewijzigd als juridische identiteit en blijft
dus bijgevolg de facturatie nv.

Op 10, 11 en 13 mei vonden de Videojet 
1000-serie DemoDagen plaats in onze 
showroom te Wommelgem.
Tijdens een hapje en drankje maakten meer 
dan 30 bedrijven kennis met de nieuwste 
printers van Videojet.
Sinds de lancering van deze succesvolle 
reeks is de verkoop nauwelijks bij te 
houden!
Een verslag van deze DemoDagen alsook 
meer informatie over de Videojet 1210, 
1510 en 1610 op bladzijde 10 van deze 
Newsletter.

Een herstelling of onderhoud nodig? Sinds
begin dit jaar kan u ook uw aanvraag 
online doen via onze Getra website.
Selecteer in de linkse navigatie de knop 
INTERVENTIE. Wij analyseren uw aan-
vraag, plannen deze zo optimaal mogelijk
in en u krijgt binnen de 2 uur (kantooruren)
per SMS of e-mail een interventiebevestiging!  
Eenvoudiger kan niet!
U kan ons natuurlijk ook nog steeds berei-
ken via het nummer : 03/355 03 75.

- compact
- eenvoudig
- superbetrouwbaar
- degelijk
- onderhoudsvrij
- veel mogelijkheden
- verbazend lage prijs

Dit is de perfecte omschrijving van de
Anser U2 inktjetprinter.
Lees meer op bladzijde 12.
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Geïntegreerde
draaiarmwikkelaar

Een robot neemt de lege vaten van de
kunststof retourpalletten en plaatst deze
op de toevoer van de was- en vulstraat.

Diezelfde robot plaatst simultaan de gewassen en opnieuw gevulde
vaten op een pallet aan de ingang van de automatische wikkellijn.

De draaiarmwikkelaar hecht de folie vast, omwikkelt de pallet en
last het folie-einde vast.

De omwikkelde pallet wordt voorzien van een A5 label en wordt tot
slot afgevoerd naar de loskade.

1 2 3
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Brouwerij Duvel Moortgat is een naam die 
tot de verbeelding spreekt.  Toen voorvader en 
stichter Jan-Léonard Moortgat samen met zijn 
echtgenote in 1871 begon te experimenteren met 
hooggistingsbieren, had hij wellicht nooit durven 
dromen dat zijn bier zo’n 140 jaar later gesmaakt 
zou worden in meer dan 60 landen!

Wanneer tijdens een proefsessie in 1923 met 
de notabelen van het dorp iemand roept, verrast 
door de krachtige aroma’s van het bier: “Dit is 
een echte Duvel”, kreeg het bier zijn ondertussen 
alomgekende naam.

Vandaag is Duvel Moortgat één van de grootste 
onafhankelijke brouwerijgroepen in België en 
onderscheidt zich van haar concurrenten dankzij 
haar speciaalbieren.

Het huidige succes steunt op volgende troeven: 
kwalitatief hoogstaande producten, internationale 
distributiekanalen, sterke merken en een modern 
productieapparaat.

Dankzij verschillende overnames (o.a. Brouwerij 
De Koninck in 2010) is de productiecapaciteit 
fel toegenomen, waardoor zich ook belangrijke 
investeringen in eindverpakking opdrongen.

Daarom ging Duvel Moortgat op zoek naar de meest 
geschikte leverancier voor 2 draaiarmwikkelaars: 
1 wikkelaar ter vervanging van een bestaande 
(2010) en 1 wikkelaar voor een volledig nieuwe 
vatenlaan (2011).

Gert De Jaeger (Productie verantwoordelijke): 
“De keuze voor Getra in dit project was voor de 
hand liggend: Getra heeft bij ons al verschillende 
installaties geleverd, zowel palletwikkelaars als 
inktjetprinters, en iedere keer leverden ze perfect 
werk af.  Ook over de naverkoopdienst van Getra 
zijn wij tevreden.”

Getra integreerde 2 draaiarmwikkelaars.  De aan- 
en afvoer van de vaten is volledig geautomatiseerd.  
Bij het verpakken van kleine vaten (20 liter) worden 
er 7 à 10 palletten per uur gewikkeld en bij grote 
vaten (30 liter) tot 30 palletten per uur.

De installatie was geen sinecure! Omwille van 
de beperkte ruimte moest de wikkelaar verlaagd 
worden.  Bovendien moesten we eerst de 
wikkelaar plaatsen, waarna de rollenbanen en de 
robot errond gebouwd werden.

“De wikkelaar is sinds april 2011 in gebruik en 
werkt feilloos!  De juiste keuze!”, besluit Gert De 
Jaeger.

32



De horizontale wikkelmachine Getra Junior S450 wikkelt
met een snelheid van 25m/min met een foliebreedte van
125 mm en 25 mm overlap.

horizontale wikkelmachine Getra Junior S450 wikkelt
met een snelheid van 25m/min met een foliebreedte van

Enkele realisaties van Malve

Malve anodiseerde de
meer dan 5000 verlich
tingspalen voor de
Palmeilanden in Dubai.

Voor tenten gebruikt op
bal 2006 anodiseerde Malve
kleine 1000 ton aluminium profielen!

200 ton noodtrappen voor een
gebouw in Italië passeerde de
anodisatiebaden van Malvé.

Enkele realisaties van Malve

Malve anodiseerde de
meer dan 5000 verlich-
tingspalen voor de
Palmeilanden in Dubai.

Voor tenten gebruikt op het WK voet-
bal 2006 anodiseerde Malve een

00 ton aluminium profielen!

200 ton noodtrappen voor een
gebouw in Italië passeerde de
anodisatiebaden van Malvé.
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Malve
Malve te Meer staat voor Meerse Aluminium 
Verwerking.  Het bedrijf heeft 30 jaar ervaring in het 
anodiseren van aluminium.  Met een capaciteit van 
40 ton/dag, alsook de mogelijkheid om profielen tot 
16,5 meter lang met een gewicht tot 50 kg/meter te 
anodiseren, is Malve een grote, gespecialiseerde 
speler op de markt van aluminium anodisatie.

Malve anodiseert diverse producten: profielen 
voor zonnewering, scheidingswanden, 
automatisatieprofielen, masten, lantaarnpalen, 
onderdelen, ….   Ook speciale projecten gaat 
Malve niet uit de weg.  Zo werden de meer dan 
5000 verlichtingspalen op de Palmeilanden te 
Dubai geanodiseerd door Malve.  Voor de tenten 
die gebruikt werden voor het WK voetbal te 
Duitsland in 2006, passeerde ook maar liefst een 
kleine 1000 ton profielen de anodisatiebaden van 
Malve!

De 35 gepassioneerde medewerkers zijn niet enkel 
dagelijks druk in de weer met het anodiseren, maar 
ook het verpakken van de afgewerkte producten is 
een belangrijk onderdeel van het dagelijks werk.

Dit verpakken gebeurt met evenveel zin voor 
kwaliteit als het anodiseren zelf!  Een stevige, 
duurzame verpakking is immers de enige 
garantie om de producten onbeschadigd op de  
eindbestemming te krijgen.

Voor het verpakken van de geanodiseerde 
aluminium profielen drong een investering in 
een volautomatische horizontale wikkelaar zich 
op.  Voordien gebruikte Malve 2 zelfgebouwde 
manuele wikkelmachines.  

Bert Sprangers (Bedrijfsleider Malve): “Omdat ik 
de markt niet kende, ging ik via Internet op zoek 
naar een geschikte machine en kwam zo bij 
Getra terecht.  De degelijkheid van de machine, 
de kennis van de productspecialist en het aantal 
gelijkaardig gerealiseerde installaties waren voor 
mij 3 doorslaggevende argumenten om voor Getra 
te kiezen.  De machine werd perfect volgens de 
afgesproken timing geleverd (januari 2011) en 
voldoet voor 100% aan mijn verwachtingen.”

De horizontale wikkelmachine Getra Junior S450 
wikkelt met een snelheid van 25m/min met een 
foliebreedte van 125 mm en 25 mm overlap.

De horizontale wikkelmachine Getra Junior S450 
wikkelt met een snelheid van 25m/min met een 
foliebreedte van 125 mm en 25 mm overlap.
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De tapekoppen van de Getra L25 BT zijn makkelijk uitwisselbaar
en kunnen voorzien worden van een “einde-tape” alarm.

Zodra de operator een doos invoert, schakelt de ganse
installatie zich automatisch aan.

De installatie bestaat uit een aaneenschakeling
van een Getra L25 BT taper en een Getra TP
601B omsnoeringsmachine.

Bopack Labels investeerde
ook in een palletwikkelaar
ProtoWraptor Fork. Door de
“vork” uitsparing kan men de
palletten makkelijk in en uit de
wikkelaar rijden.
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Bopack labels te Wommelgem is een begrip in 
de sector van zelfklevende labels.  Al sinds 1969 
is Bopack gespecialiseerd in het ontwikkelen en 
produceren 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 3000 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 Bopack Labels en Autajon  
sluiten goed op elkaar aan.  Met de overname kan 
Autajon zijn klanten een totaalpakket aanbieden 
wat ook bijkomende groeikansen biedt voor 
Bopack Labels.

Bopack Labels, sterk aanwezig in de 
verpakkingsindustrie, hecht uiteraard ook veel 
belang aan de verpakking van haar eigen 
producten.  Alle gedrukte labels worden verpakt 
in stevige kartonnen dozen welke dichtgetaped 
en omsnoerd worden.  Op vraag van de klant kan 
uiteraard ook enkel omsnoerd of getaped worden.

Voor deze applicatie trok Bopack Labels in 2010 
de markt op op zoek naar een geschikte machine 
en dito partner.  Erwin Mijlemans (Aankoop en 
Logistics Manager Bopack Labels): “Onder het 
motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ 
kwam Getra al snel op de preferred suppliers list.  
Bovendien had ik in het verleden al wel vaker 
samengewerkt met Getra.”

“We stelden een aantal belangrijke eisen aan de 
verpakkingsstraat.  De installatie wordt niet continu 
gebruikt, maar moet wel van 6u00 tot 18u00 
standby staan.  Vandaar dat het voor ons belangrijk 
was dat de installatie automatisch aanschakelt 
bij invoer van een doos.  Na een paar minuten 
van ‘niet-gebruik’, moet de ganse installatie zich 
uitschakelen, terwijl het verwarmingselement van 
de omsnoeringsmachine op temperatuur moet 
blijven voor de eerstvolgende las.  Een tweede 
belangrijk element voor ons is de automatische 
bandinvoer.  De oplossingen  waarmee Getra 
kwam, konden ons het meest charmeren.  Qua 
prijs zat Getra ook goed”, besluit Erwin.

De installatie bestaat uit een aaneenscha-keling 
van een Getra L25 BT taper en een Getra TP 601B 
omsnoeringsmachine.  Tot slot investeerde Bopack 
ook nog in een automatische palletwikkelaar type 
Getra ProtoWraptor Fork.
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Getra integreerde verschillende Videojet Dataflex
thermotransfer printmodules in de afvullijnen van
Potato Masters voor een haarscherpe afdruk op de
plastiek verpakkingen.

Voor het coderen van aardappelzakjes in papier, karton, girsac
alsook voor kartonnen schaaltjes, worden Videojet P3400 Print
& Apply systemen aangewend.

Een Videojet P3400 is samengesteld uit een “printmodule” die de
blanco labels voorziet van variabele data en een “aanbreng”
module die de bedrukte labels op het product aanbrengt.

Afhankelijk van de toepassing stelt Getra verschillende
“aanbreng” modules voor. Hierdoor kan deze labeler gebruikt
worden voor het etiketteren op producten van allerlei vormen :
op hoeken, op ronde voorwerpen, op moeilijk bereikbare
plaatsen, bovenkant, onderkant, zijkant ....

Dankzij een druklint van maar liefst 1000 meter,
heeft de Videojet Dataflex + een uitzonderlijk
grote autonomie.
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Potato Masters produceert, verpakt en 
commercialiseert een breed assortiment van 
aardappelvariëteiten.  De aardappelen worden 
verdeeld naar retailers in heel Europa en alom 
gewaardeerd voor hun kwaliteit.  Potato Masters is 
in 1997 ontstaan vanuit een fusie van All-Patat en 
NDS Belgium en heeft thans vestigingen in België, 
Frankrijk en Spanje.

Potato Masters spoort voortdurend de beste telers, 
gronden en klimatologische omstandigheden 
op.  Deze telers worden opgeleid en werken 
volgens geijkte procedures alsook volgens de 
kwaliteitsstandaard Eurepgap.  Het bijzonder 
moderne machinepark draagt bij tot de 
geautomatiseerde verwerking en verpakking van 
de producten.   

Bij elke vracht aardappelen die geleverd 
wordt in het pakstation te Deinze, neemt de 
verantwoordelijke voor de receptie een staal.  Na 
goedkeuring van het staal, wordt de vracht gelost 
en krijgt een volgnummer om de traceerbaarheid 
van dat lot te garanderen.  Dat lotnummer komt 
ook op de verpakkingen.

Potato Masters biedt haar klanten tal van 
verpakkingen aan: 0,5 kg – 1 kg – 2,5 kg – 5 kg 
– 10 kg of 12,5 kg en dit in alle mogelijke vormen 
zoals girsac, papier, combisac, plastiek, karton, 
schaaltjes, … 

Om al deze verpakkingen te voorzien van 
variabele bedrukkingen zoals het lotnummer, de 
vervaldatum, beschrijving van het product, … doet 
Potato Masters al sinds jaren beroep op Getra.

André Cousaert, technisch coördinator, legt uit: 
“Afhankelijk van de verpakking, gebruiken we 
2 technieken om onze producten te coderen.  
Op papieren zakken, kartonnen en schaaltjes 
gebruiken we inline geprinte labels.  Daarvoor 
beschikken we over verschillende Videojet P3400 
‘Print and Apply’ systemen van Getra. 

Voor het inline coderen van plastiek op onze 
flowpack lijnen, hebben we 8 thermotransfer 
printmodules van het type Videojet Dataflex.  Het 
druklint van 1000 meter geeft een grote autonomie 
wat voor ons erg belangrijk is.

Ondanks het feit dat wij in onze productie met 
heel veel stof te kampen hebben, gedragen 
de codeersystemen van Videojet zich heel 
betrouwbaar.  Als er toch een probleem is, zijn de 
technici van Getra snel ter plaatse”, besluit André 
Cousaert.
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Dankzij de 2 printkoppen print de Videojet 1610 DH tot 
10 tekstlijnen op 1 product.

Getra lanceert de videojet 1610 DH

De Videojet 1000-serie werd in 2008 gelanceerd.  Speciaal voor de ontwikkeling van deze serie 
sprak Videojet voorafgaand met 100 grote inktjetgebruikers wereldwijd.
De centrale vraag tijdens al deze gesprekken was: “Wat zijn jullie belangrijkste eisen voor een 
inktjetprinter?”  De 4 belangrijkste eisen die nagenoeg overal terugkwamen, waren:
1)  weinig onderhoud  2)  goede printkwaliteit  3)  geen stilstanden  4)  gebruiksvriendelijk

Hiermee ging R&D aan de slag en het resultaat is de Videojet 1000-serie, gekenmerkt door uit-
zonderlijke eigenschappen: 
   - onderhoudsinterval om de 12.000 uur (Videojet 1610)
   - tot 6 à 7 miljoen codes zonder de kop te moeten reinigen
   - eenvoudig en morsvrij te vervangen inkt cartridges 
   - een perfecte printkwaliteit dankzij de automatische calibratie van de printkop  

Dat Videojet naar haar klanten geluisterd heeft, getuige het succes in de verkoop!  In België von-
den honderden units de afgelopen drie jaar hun weg naar de klant. Wereldwijd gingen er zelfs 
meer dan 30.000 over de toonbank.
De referentielijst van bedrijven die in België 1, 10, 30 of zelfs meer dan 70 toestellen aankochten 
is te lang om op te noemen, maar we zijn wel fier te mogen vaststellen dat het enthousiasme van 
onze klanten, al onze verwachtingen overtreft. Vraag onze referentielijst!

Nagel- en nietapparaten en schroefsystemen voor de herstelling en productie van 
paletten, houten kisten, houten structuren ….

Het gamma nagels, nieten en schroeven is nagenoeg onbeperkt!

Nagels : van fijne afwerkingbrads (10mm) tot zware 

    nagels op strip (160mm). blank, gegalvaniseerd, inox, aluminium, …

Nieten : fine wire, medium wire en heavy wire, met een pootlengte van 4mm  

    tot 130mm. gegalvaniseerd of inox

Schroeven : schroeven voor hout, gipsplaten en Metal Stud van 25mm tot 75mm

Aerfast ontwikkelt en produceert tevens in eigen beheer vol-
automatische installaties voor het produceren van palletten, 
houten wanden, tuinschermen en prefabwoningen.
Aerfast beschikt over een gamma standaardmachines maar 
bouwt ook installaties op maat.
Afhankelijk van de toepassing, integreren we nagelappara-
ten van Senco of Max.

Bevestigingsapparatuur van onze “zus” AerfastVideojet 1000-serie DemoDagen

De Videojet 1610 DH bouwt voort op het succes van de Videojet 
1610.  Deze printer is identiek aan de gewone Videojet 1610 maar 
beschikt  over 2 printkoppen.  (DH = Dual Head)
Deze nieuwste Videojet printer is geschikt om op 2 plaatsen te prin-
ten op één product of om op verschillende banen op een webtoe-
passing te printen. 
Toepassingen in de voeding- en drankenindustrie, farmacie, tabak, 
bouwmaterialen, grafische industrie, zuivel, ….

Belangrijkste kenmerken:
 - Onderhoud om de 12.000 uur
 - Inkt vervangen zonder morsen dankzij Smart Cartridges®
 - Automatische printkopcalibratie voor een 
  perfecte printkwaliteit
 - Automatische printkopreiniging bij opstart en afsluit
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Op 10, 11, 12 en 13 mei vonden de videojet 1000-serie DemoDagen plaats in onze  showroom 
te Wommelgem.  Tijdens een hapje en drankje maakten meer dan 30 bedrijven kennis met de 
nieuwste printers van videojet.  

Kent u aerfast ?

Aerfast, zusterdivisie van Getra, is gespecialiseerd in industriële nagel-, niet- en 
schroefapparatuur. 
Aerfast oplossingen worden zowel door vaklui als in de industrie gebruikt in tal van 
sectoren: palletten, meubelen, kisten, dakwerken, tuinschermen, houten structuren, 
trappen, garnierders, schrijnwerkerijen, decoratie, isolatie, houten vloeren ….



Omsnoeren met één knop!

Getra lanceert de ANSER U2
De ANSER U2 is een heel compacte, betrouwbare, bedrijfszekere
inktjet printer met veel mogelijkheden, maar vooral met een
bijzonder lage prijs.

4 in 1 : het scherm, de controller, software en printcartridge
vormen één compact geheel. De printkop is voorzien van een
antischokmechanisme dat de te printen doos geleidt voor een
optimale printkwaliteit.

Print 1, 2, 3 of 4 tekstlijnen
Hoogte tekstlijn : 2,7 – 3,6 – 5,5 – 8 – 10 of 12,7 mm
Teksten, logo’s, barcodes, datum/tijd, tellers, lotcode, …

•
•
•

42 ml cartridge,
bulk ook verkrijgbaar

All in one kit voor €950 : printkop, kleurenscherm,
software, remote, fotocel, bevestiging, SD-kaart …

Gebruiksvriendelijke, compacte
afstandbediening

Getra ORT 250

Omsnoeren met één druk op de knop !!

Manueel omsnoeringsapparaat op batterij
Geschikt voor polypropyleen- en polyesterband

Eenvoudiger kan het niet : het aanspannen, lassen en
afsnijden van de band gebeuren met één druk op de knop.
U hoeft de knop zelfs niet ingedrukt te houden ! Met andere
woorden, terwijl het toestel omsnoert, kan u al de volgende
band aanbrengen.

• Geschikt voor horizontale en vertikale omsnoering
• 3 werkwijzen : volautomatish / halfautomatisch / manueel
• Soft functie voor fragiele ladingen
• Heel eenvoudige instelling en bediening
• De accu wordt goed beschermd door de omhuizing
• Constante spanning bij verscheidene omsnoeringen

packaging marking engineering adhesives
03 355 03 30 03 355 03 50 03 355 03 32 03 355 03 50
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