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Op 16, 17 en 18 april organiseren wij opnieuw de Videojet 
DemoDagen. Tijdens de DemoDagen zijn er doorlopend demon-
straties van inktjet, laser, labeling en thermotransfertprinters. 
Een unieke gelegenheid om alle voordelen van de Videojet 
1000-serie te ontdekken. Omdat wij graag veel aandacht beste-
den aan iedere klant, vragen we om uw komst op voorhand 
te bevestigen met een mailtje naar info@getra.be, zodat uw 
bezoek optimaal kan ingepland worden. 
De DemoDagen gaan door op 16, 17 en 18 april, telkens van 
8u00 tot 18u00. 
Getra, Uilenbaan 120, 2160 Wommelgem

16 - 17 - 18 april 2013 bij Getra te Wommelgem

DemoDagen
nodigt u uit voor de

Getra prestigepartner van SaTO

Getra en SATO zijn al meer dan 10 jaar partners. Meer 
nog, sinds 2011 werd Getra een “Prestige Partner” van 
SATO. Het SATO-gamma omvat zowel stand-alone 
etikettenprinters als OEM printmodules.
Stand-alone etikettenprinters worden gebruikt voor 
het drukken van zelfklevende etiketten op rol. Na de 
bedrukking kunnen de labels automatisch opgerold 
worden, of manueel op een verpakking gekleefd.

SATO printmodules worden in de automatische etiket-
teertoestellen van Videojet geïntegreerd. Zo wordt 
inline een etiket bedrukt en aangebracht.

Meer info over de mogelijkheden van Getra en SATO 
vindt u op de laatste bladzijde van deze Newsletter.

Verantwoordelijke uitgever Getra Newsletter: Cerclindus NV

NEWSLETTEr
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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
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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.



De pistolen, uitgerust met zelfreinigende M10 
micromodules verzekeren een zuivere injectie 
van de lijm. 
Hun snelheid en levensduur laten toe om een 
intermitterende streepbelijming toe te passen, wat 
synoniem staat met een lijmbesparing van maar 
liefst 50% !
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SCA Hygiene Products, gelegen in Stembert, 
maakt deel uit van de Zweedse groep SCA, 
actief in persoonlijke hygiëne (luiers, maandver-
banden, …), houtafgeleide producten (papier, 
karton, …) en “Consumer tissue” (zakdoeken, 
keukenrol, servietten,, …). SCA stelt wereldwijd 
34.000 mensen te werk in 50 fabrieken en reali-
seert een omzet van ongeveer 12 miljard Euro.

De afdeling “Consumer tissue”, waar de fabriek 
in Stembert deel van uitmaakt, is Europees 
leider in dit domein. In deze fabriek maakt 
SCA papieren zakdoekjes en WC-papier, 
zowel voor haar eigen merken (Tempo, Lotus, 
Top, Okay, …), als merken van verdelers. In 
de fabriek te Stembert werken 338 mensen. 

Productontwikkeling en verbetering is een 
continu proces bij SCA. De aangebrach-
te verbeteringen hebben betrekking op de 
weerstand, de zachtheid en het absorptie-
vermogen van de diverse producten.

Voor hotmelttoepassingen werkt SCA al 
meer dan 10 jaar succesvol samen met 
Getra. Frédéric Dumoulin, verantwoordelijke 
onderhoud van de afdeling « zakdoeken », 
vond het bijgevolg heel logisch om in 2010 
een belangrijke opdracht aan Getra te gun-
nen, namelijk nieuwe hotmeltsystemen voor 
een integratie op een dozenopzet- en vulma-
chine. Het origineel geleverde hotmeltsys-
teem, gebaseerd op een open reservoir met 
meenemers, vervuilde makkelijk, was heel 
moeilijk af te stellen en betekende ook een 
veiligheidsrisico voor de operatoren (vaak 
vullen en risico op overlopen).
 
Het nieuwe systeem dat Getra geïnstal-
leerd heeft, is gebaseerd op een lijmbak 
Quattro, 2 micromodules M10 en een con-
troller VD2, geïntegreerd in een elektrische 
kast. Frédéric Dumoulin: “De verbeteringen 
op niveau van veiligheid en betrouwbaarheid 
in productie zijn spectaculair: een perfecte 
belijming, zonder een complexe afstelling! 
We winnen enorm veel tijd omdat we minder 
moeten afstellen, minder reinigen en tot slot 
veel minder moeten bijvullen, wat de produc-
tiviteit sterk verhoogd heeft.

Als kers op de taart, verbruiken we tot 50 
% minder lijm, dankzij de VD2-controller die 
een intermitterende belijming toelaat. Op die 
manier heeft de installatie zich al na één jaar 
terugbetaald, enkel door de besparing in lijm.
 
Intussen hebben we een tweede installatie 
bijbesteld en zijn we nog steeds uitermate 
tevreden!“ zo besluit Frédéric Dumoulin. 

Getra staat garant voor een perfecte integratie van hotmeltsystemen in verpakkings- en productielijnen.

Smeltlijmgenerator van het type QUATTRO

Controller VD2



Getra gebruikt SATO printmodules voor het ‘online’ printen en aanbrengen van etiketten op alle mogelijke omverpakkingen, 
zoals trays, omdozen, paletten, e.d. 
Aldusdanig kunnen Videojet inkjet-klanten ook bij Getra terecht voor alle mogelijke etiketteertoepassingen.

etikettenprinters
GETra en SaTO zijn al meer dan 10 jaar partners. Meer nog, sinds 2011 werd Getra een 
‘Prestige Partner’ van SATO. 
Als specialist in industriële codeer- en etiketteertoepassingen biedt Getra zowel ‘stand alone’ 
etikettenprinters als de ‘OEM’ printmodule’s aan.

De SaTO GZ4

Deze ‘stand alone’ etikettenprinters worden aangewend voor het 
drukken van zelfklevende etiketten op rol, via het thermotransfert 
principe. Eénmaal gedrukt worden de etiketten terug opgerold, of 
manueel op omverpakkingen gekleefd. De gewenste informatie 
wordt via een labelcreatie programma op een PC aangemaakt en 
naar de Sato printer doorgestuurd..

De SaTO M84 series 

Deze ‘OEM’ printmodules worden in de automatische etiketteertoe-
stellen van het type Videojet geïntegreerd. ‘Print & Apply’ labellers 
drukken blanco etiketten in lijn via het thermotransfert pricipe en 
brengen ze vervolgens feilloos aan op trays, omdozen, paletten, e.d. 
De te printen informatie wordt vaak vanuit een labelcreatiepakket 
aangemaakt, maar kan ook rechtstreeks vanuit een hogerliggend 
systeem (SAP, Navision, …) naar de SATO printer doorgestuurd 
worden. Voor speciale software-integraties kan er beroep gedaan 
worden op de diensten van Getra Engineering, die de behoeften 
van de klant weet uit te werken in een passende IT-oplossing.
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