
28

GETRA
Packaging : 03 355 03 30

Adhesives : 03 355 03 50

Engineering : 03 355 03 32

Marking : 03 355 03 50

Fax : 03 355 03 73

info@getra.be

www.getra.be

SEPT
2012

Uilenbaan 120 2160 Wommelgem tel: 03/355 03 22 fax: 03/355 03 73

N E W S L E T T E R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Service Engineers 24/24 online 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTIE. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Verantwoordelijke uitgever Getra Newsletter: Cerclindus NV 

Files? Niet bij Getra.  Sinds enkele maan-
den kan u de Getra Service moto over de 
 Belgische wegen zien rijden! 
Voor sommige interventies waarbij de 
snelheid cruciaal is, wordt de Getra moto 
ingezet: een primeur in België voor de 
verpakkingssector. 

Op 20, 21 en 23 maart kon Oost- en 
West-Vlaanderen de Videojet 1000-serie 
komen ontdekken tijdens onze DemoDa-
gen te Lochristi.  

Tijdens een hapje en drankje maakten 31 
bedrijven kennis met deze nieuwe printers 
van Videojet, die sinds 2009 bijzonder 
succesvol in de markt gezet werden.  Sinds 
de lancering van de Videojet 1000-serie, is 
de verkoop nauwelijks bij te houden!
Wat de Videojet 1000-serie gebruikers het 
meest bekoort, is het gebruik van mors-
vrije cartridges, alsook het grote onder-
houds-interval: tot 14.00 uur voor de 
 Videojet 1620

Download de Videojet 1000-serie testimo-
nials op www.getra.be

Op de technische dienst van 
Getra werd  zwaar geïnvesteerd in 
de automatisatie van de adminis-
tratie, alsook in onderdelenbeheer.  
Elke Service Engineer is voortaan 
uitgerust met een scanner die 
24/24 online is met het ERP-
systeem in onze hoofdzetel te 
 Wommelgem.
Onmiddellijk na de interventie 
wordt de servicebon in realtime 
doorgestuurd, wat een aan-
zienlijke tijdswinst genereert voor 
 de herbevoorrading van de
 verbruikte onderdelen.  
Zodoende is de onderdelenset 
van elke Service Engineer continu 
aangepast aan de behoefte. Getra 
beheert ruim 6.000 onderdelen!

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

De Videojet 1710 is speciaal ontworpen 
voor het gebruik van gepigmenteerde 
inkten.  De typische problemen van opaak 
printers, zoals verstoppingen, beperkte 
uptime en veel onderhoud,
behoren met de lancering
van de Videojet 1710 nu
definitief tot het verleden.
Geschikt voor witte, gele, 
en blauwe inkt.
Meer info op pagina 12.

Getra Service Moto

Videojet 1000-serie DemoDagen

Getra lanceert de Videojet OPAAK

Interventie aanvraag via getra.be
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 Geïntegreerde 

draaiarmwikkelaar 

Automatische topveldispenser 

De lange aanvoerband onder een kleine helling, zorgt voor een grote bufferruimte. 
 

Het uit te voeren wikkelprogramma wordt vanuit de software van Miko Pac doorgestuurd naar de palletwikkelaar 
 

Blz 2-3 Casestudy_Miko pac_NL.pdf   1   22/07/12   13:03

CASE
STUDY

Miko Pac, gevestigd te Turnhout, is de kunststof-
afdeling van de Miko-groep.  De geschiedenis van 
de Miko-groep gaat terug tot in 1801, meer dan 
200 jaar geleden, toen Leo Michielsen een handel 
in koloniale waren opstartte.

Het is pas rond de eeuwwisseling, omstreeks 
1900, dat de onderneming besloot om als kern-
activiteit een koffiebranderij uit te bouwen onder 
de merknaam Miko.  Het Belgische ‘model’ van 
de typische Miko koffieservice is inmiddels ook in-
geplant in Frankrijk,  Nederland, Engeland, Duits-
land, Polen, Tsjechië, Slowakije en Australië.

Uit de koffiebranderij, die in 1958 de éénkopsfil-
ter lanceerde en als dusdanig een ruime expertise 
opdeed op het terrein van kunststof, groeide naast 
de koffieservice-afdeling een tweede kernactiviteit 
van de Miko-groep, nl. kunststofverwerking: Miko 
Pac.

De kunststofverwerkingsafdeling produceert 
hoogwaardige kunststofverpakkingen voor de 
voedings- en health care industrie en beschikt 
zowel in België als in Polen over een productie-
onderneming.  In de Belgische productievestiging 
staan maar liefst 40 spuitgietmachines, 12 thermo-
formingmachines en 3 extruders. 

Dankzij een forse groei, investeerde Miko Pac on-
langs in een gloednieuw, volledig geautomatiseerd 
magazijn met maar liefst 12.000 palletlocaties, 2 
AGV’s en 3 smallegangen-heftrucks.

Ook voor het omwikkelen van de palletten, ging  
Miko Pac op zoek naar een nieuwe, automatische 
lijn.  Getra bood een volautomatische wikkelaar 
met topvel-dispenser aan.  Het betreft een instal-
latie die probleemloos palletten met verschillende 
afmetingen en metalboxen, die in  willekeurige 
volgorde door elkaar komen, kan omwikkelen.  De 
capaciteit bedraagt tot 400 palletten per dag.

De armwikkelaar is voorzien van:
- een motorisch gestuurd voorrek-systeem 
 met 2 motoren
- automatische topveldispenser
- een las-, snij- en grijpunit

32



 

 
 

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

1 2 

3 4 

5 

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 
 
 

Blz 4-5 Casestudy_Symeta_NL.pdf   1   25/08/12   12:56

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….

54



 

 
 

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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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. 

Blz 8-9 Casestudy_Corelio_NL.pdf   1   22/07/12   12:03

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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Het rekfolie lassysteem bestaat uit een geïntegreerd 
blaassysteem en verwarmde teflon blokken die verend 
worden opgesteld, dit om een goed contact te 
verzekeren. De lastijd en temperatuur worden ingesteld 
via het controle paneel. 

Elektrische kast met PLC van Siemens. Speciale opzetpositie voor palletten buiten de productie. De machine wikkelt +/- 40 pallets/uur. 

 

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

Geïntegreerde 
draaiarmwikkelaar 

Blz 10-11 Casestudy_Vandersanden_NL.pdf   1   22/07/12   11:20

CASE
STUDY

De geschiedenis van Vandersanden gaat terug 
tot in 1925.  Jaak Vandersanden richt een kleine 
steenbakkerij op met een veldoven.  Het drogen 
van de stenen gebeurt onder afdakjes.
Het bedrijf groeit continu en maakt 4 belangrijke 
groeifases door, enerzijds door intrinsieke groei, 
anderzijds door tal van overnames.  

Met ruim 300 medewerkers, 5 productlocaties (3 in 
België en 2 in Nederland) en een jaarlijkse produc-
tie van meer dan 500 miljoen gevelstenen, is Van-
dersanden het grootste baksteen producerende 
familiebedrijf in België.

Vandersanden investeert voortdurend in automati-
satie.  Ook de verpakking speelt hier een belang-
rijke rol.  De producten van Vandersanden worden 
immers wereldwijd geëxporteerd.  De palletten 
bakstenen worden voorzien van een krimphoes 
en voor verre transporten worden de palletten nog 
eens extra omwikkeld.

Voor die toepassing ging Vandersanden op zoek 
naar een volledig automatische wikkelaar voor 
haar productievestiging in Bilzen.  In 2009 had 
Vandersanden al een gelijkaardige investering bij 
Getra gedaan voor haar vestiging in Dilsen.  Deze 
installatie werkt al 2 jaar feilloos, dus de beslissing 
om ook voor dit project terug in zee te gaan met 
Getra, was snel genomen.

Getra adviseerde een automatische armwikkelaar 
van het type Revolution LS met een gemotoriseerd 
prestretch systeem (type PRS).  De machine wik-
kelt +/- 40 pallets/uur.
Van inloop-muting tot uitloop-muting duurt de cy-
clus per pallet slechts 90 sec.  Het wikkelen zelf 
neemt nauwelijks 60 sec in beslag.
   
Voor de wikkelmachine werd een opzetpositie 
voorzien om pallets te plaatsen van buiten  de lijn.
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Getra lanceert de Videojet 1710 opaak

Inkt en make up in eenvoudig te 
vervangen Smart Cartridges® 

Videojet 1710 opaak printer

De Videojet 1710 werkt met constrastrijke, gepigmen-
teerde inkten om een scherpe en perfect leesbare code te
krijgen, op ondergronden waar normale inkten minder
effectief zijn zoals gekleurd glas, rubberen buizen, kabels,
donkere ondergronden, … Deze speciale inkten zijn
beschikbaar in het geel, wit en blauw.
Dankzij het beproefde “core” concept, zoals bij de andere
printers uit de Videojet 1000-serie, heeft de Videojet 1710
een groot onderhoudsinterval. Slechts om de 4.000 uur
moet de core vervangen worden: perfect voorspelbaar
onderhoud!
De Smart Cartridges® voor inkt en make up maken het
verspillen van verbruiksgoederen onmogelijk en
garandeert het volledige gebruik van de inhoud van de
cartridge.

Technische gegevens
• werkt zonder perslucht
• print tot 5 regels tekst
• snelheden tot 271 m/min
• USB, Ethernet, RS 232 en I/O
• beschikbaar met Videojet Excel of Willett interface
• voorspelbaar onderhoud om de 4.000 uur of jaarlijks
• automatische, dynamische calibratie
• solventverbruik: minder dan 5 ml / uur
• printen van tekst, barcodes en 2D-codes
• karakterhoogte: 2 tot 10 mm
• qwerty toetsenbord
• WYSIWYG interface
• IP55 standaard (IP65 optioneel)
• overdruk in de printkop
• speciale, gepatenteerde printkophuls
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