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NEWSLETTER
Nieuw omsnoeringsapparaat  
op batterij: Getra H45-L

Een primeur in België: Getra lanceert 
de H45-L. Dit bijzonder ergonomisch, 
gebruiksvriendelijk en krachtig omsnoe-
ringsapparaat is geschikt voor zowel hori-
zontale als vertikale omsnoeringen, in 
alle industriële sectoren: bouwmaterialen, 
distributie, drukkerijen, voeding, karton, 
papier, palletten, … 

Supergebruiksvriendelijk dankzij de “één-
knop” bediening: spannen, lassen en knip-
pen met één enkele knop.
Niet enkel de kwaliteit en de robuustheid 
van dit apparaat zijn aangenaam, ook de 
beperkte investering zal u verrassen!
Bel snel op 03 355 03 30 voor de voorwaar-
den of mail ons op: packaging@getra.be.

Interventie aanvraag via getra.be

Getra heeft sinds kort een gloednieuwe 
website. Nog makkelijker als vroeger vindt 
u de weg naar de producten en machines 
van onze 4 divisies Marking, Packaging, 
Engineering en Adhesives.
Wat uiteraard gebleven is, is de moge-
lijkheid om onderhoud of een herstelling 
aan te vragen via een snel invulformulier: 
binnen het uur (kantooruren) krijgt u een 
bevestiging per SMS of per e-mail.
Voortaan kan u ook op onze website bij 
onze divisie Packaging de “Promotie van 
de maand” terugvinden! Een goede reden 
om maandelijks een kijkje te nemen …

Revolutionair: Tray Packaging !

Getra introduceert samen met Böhl een 
uniek en kostenbesparend verpakkings-
concept : tray-packaging. 

Het concept is even degelijk als eenvou-
dig: het te verpakken product wordt op 
een kartonnen tray gelegd, waarna het 
in de machine gaat. De machine brengt 
volledig automatisch een aantal lagen 
rekfolie aan rondom het product en de 
tray. Het resultaat is een stevig en goed 
beschermd product. De omwikkelde tray 
kan dan daarna manueel of automatisch 
in een doos gestoken worden.

Seminarie “Code Assurance” 

Op 7 en 8 mei organiseert Getra samen 
met Videojet het Code Assurance Seminar 
te Wommelgem!
Tijdens dit semina-
rie wordt een oplos-
sing voorgesteld en 
gedemonstreerd om 
een 100% garantie te 
hebben dat de juis-
te code op de juiste 
plaats op het juiste 
product staat: 3xjuist!
Als u meer wil weten over dit seminarie, 
bel ons dan op 03 355 03 50. 
Let op, het aantal inschrijvingen is beperkt.

Het Getra salesteam wordt 253 jaar

Op de laatste bladzijde van deze 
Newsletter stellen wij ons salesteam voor: 
onze trots. 14 toegewijde specialisten met 
maar liefst 253 jaar kennis en ervaring … 
zo maar gratis te uwer beschikking!
Contacteer ze voor uw vraag over code-
ren, verpakking, engineering of hotmelt.

Veel leesplezier met de 30ste Newsletter van Getra !
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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 gepassioneerde 
werknemers en heeft 4 productiesites (België, 
Nederland, Frankrijk en Engeland).

Voor het drukken en aanbrengen van etiket-
ten op haar omverpakkingen had Alpro reeds 
een huisleverancier. Gerrit Nolf, project engi-
neer, was echter op zoek naar een toestel dat 
minder onderhoud vergde en een printmodule 
waarvan de printkop minder vaak gereinigd 
moest worden. Na een vergelijkende studie 
en rechtstreekse contacten met de firma 
Getra en Sato, werd er besloten om Videojet 
te introduceren in de ‘Cup plant’. 

De meerwaarde van zowel de Videojet P3400 
als van de Videojet 255, die elk met een 
Sato printmodule zijn uitgerust, kwam al vlug 
naar boven. De professionele ondersteuning 
van Getra bij het aanmaken van de etiketten 
layouts in Sato-taal, was van doorslagge-
vende aard. De IT-afdeling van Alpro kon op 
deze manier haar volledige onafhankelijkheid 
behouden in het creëren en doorsturen van 
informatie naar de respectievelijke printers, 
zonder dat dit een substantiële meerkost met 
zich meebracht. 

De ROI werd spectaculair ingekort, dankzij 
de combinatie: kortere onderhoudsbeurten, 
langere levensduur printkop en optimale flexi-
biliteit software aansturing. Gerrit Nolf: “Ik 
heb veel voorbereidend werk gestoken in 
de vergelijking van verschillende etiketteer-
toestellen, maar het heeft de moeite geloond. 
Zowel op de productievloer, als in onze main-
tenance- en IT-afdeling zijn mijn collega’s 
zeer positief over de keuze, die ik in samen-
spraak met hen, genomen heb”

Getra profileert zich als leverancier van totaal-
oplossingen voor alle mogelijke codeer- en 
etiketteertoepassingen. Hoogwaardige appa-
ratuur en de nodige knowhow, zijn de perfecte 
ingrediënten om van potentiële klanten, tevre-
den klanten te maken.

De Videojet 255 met Sato 8460Se module is het 
neusje van de zalm voor het dubbelzijdig etiket-
teren van paletten. 

De Videojet 255 kan in één stilstaande fase en 
in een cyclustijd van slechts 20 seconden twee 
A5 etiketten drukken en aanbrengen, één op de 
lange en één op de korte zijde van de pallet. 

Een ingebouwde Sick scanner controleert de lees-
baarheid van iedere EAN128, zodanig dat het unieke 
karakter van ieder SSCC label gegarandeerd is ...

Een barcodescanner van het type Sick CLV631  
controleert de leesbaarheid van de EAN code.

De Videojet P3400 met Sato 8485Se 
module is speciaal ontworpen voor indu-
striële ‘print & apply’ toepassingen. 

Doordat de Videojet P3400 modulair is 
opgebouwd, kan de klant zelf, snel en 
doeltreffend service uit voeren op het 
toestel.

De Videojet P3400 is verkrijgbaar met een 
tamp- of blowmodule voor het aanbrengen 
van de etiketten op trays, omdozen, palet-
ten, e.d.
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Sidec geldt sinds de jaren ‘80 als de referen-
tie voor het kleuren en mengen van granula-
ten voor kunststof wand- en vloersystemen. 
Het prille begin van Sidec situeert zich in 
1970, toen Guy Donckers (eigenaar) door 
een vriend benaderd werd, met de vraag of 
het mogelijk was een “visvriendelijke” coating 
te ontwikkelen voor siersteentjes in zijn aqua-
rium. Binnen enkele weken was die coating 
een feit en werd Guy Donckers, zonder het 
te weten, de uitvinder van gekleurd siergrind!

Sidec geldt dus als de uitvinder van hoog-
waardige, gekleurde kwarts voor gebruik in 
vloeren, wanden en decoratie. Het is het 
enige bedrijf in België met deze activiteit en 
is de nummer één in Europa. Sidec telt 25 
medewerkers.

Om de groei te ondersteunen, moest Sidec 
in 2012 investeren in een aanzienlijk auto-
matisatieproject voor het afvullen van zak-
ken, het stapelen op pallets en omwikkelen 
met rekfolie. Dit alles gebeurde immers nog 
hoofdzakelijk manueel, met een beperkte 
capaciteit van 4 à 5 ton per uur, met 2 per-
sonen. De verbetering van de ergonomie 
was ook een belangrijke motivator voor deze 
investering, daar elke operator 30 à 35 ton 
zakken met granulaten per dag moest tillen!

Voor de volautomatische palletwikkelaar 
is de keuze op Getra gevallen. Filip Van 
Bussel, productieverantwoordelijke bij Sidec, 
legt uit: 
“Eigenlijk hebben we niet veel onderzoek 
gedaan in de keuze van de leverancier. 
Getra had duidelijk veel ervaring, kon tal van 
tevreden referenties voorleggen en had ook 
al succesvol samengewerkt met de OEM, die 
de ganse afzaklijn installeerde.”

De geïnstalleerde wikkelma-
chine is een volautomati-
sche machine van het type 
Mytho-A, uitgerust met een 
topveldispenser. 

Naast de verhoging van de 
productiecapaciteit (tot 7 ton 
per uur met één operator) en 
de verbetering van de ergono-
mie, zijn er dankzij deze auto-
matisatie nog 2 voordelen: de 
palletten zijn veel mooier 
gestapeld en er kan ook 
hoger gestapeld worden, 
wat de transportkosten dan 
weer ten goede komt. 

Wikkelaar type Mytho-A met PRS voorreksysteem, topveldispenser, 
automatische laseenheid, klem- en snij-unit, schakelkast met bedie-
ningspaneel en veiligheidshekken met muting.

De automatische topveldispen-
ser is volledig geïntegreerd in 
het besturingssysteem van de 
draaitafelwikkelmachine.

Het siergrind van Sidec wordt gebruikt in vloe-
ren voor zwembaden, kantoren, showrooms, 
sportvelden, horeca, industrie, ….



Deze printkop werd gemonteerd op een XY-traverse.
Er wordt zowel in de heengaande, als de terugkomende beweging 
geprint. 

Op de cornet-lijn staan 2 Videojet printers gemonteerd, welke elk 12.000 stuks/uur printen.
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Ysco te Langemark, is de grootste pro-
ducent van roomijs te Europa. De hyper-
moderne fabriek telt 33 automatische 
productielijnen en een volledig geautoma-
tiseerde palletisatie. Ysco beschikt over 
een productiecapaciteit van 120 miljoen 
liter roomijs en heeft 75.000 palletloca-
ties. Met 90% van de productie in pri-
vate label, profileert Ysco zich als The 
European Private Label Specialist.

Ysco, opgericht in 1949, is een onderdeel 
van de Milcobel Groep, een coöperatieve 
groep met 3296 leden en een omzet van 
820 miljoen Euro. De 450 vaste werknemers 
en nog eens 150 seizoens-arbeiders van 
Ysco, produceren schepijs (33%), hoorn-
tjes (34%), geëxtrudeerde sticks (20%) en 
gemouleerde sticks (7%), met een duidelijke 
piek van februari tot augustus.

Het succes van Ysco is gebaseerd op  
4 pijlers: innovatie, automatisatie, ser-
vice en kwaliteit. Traceerbaarheid en de 
correcte vervaldata, zijn onmiskenbaar  
2 belangrijke elementen van de kwaliteit. 
Voor het printen van de lotcodes en ver-
valdata, werkt Ysco al bijna 25 jaar samen 
met Getra en Videojet. De oudste printer 
is inmiddels 22 jaar en is nog dagelijks in 
gebruik!

Bert Desmyter, Technical Manager Ysco: 
“We hebben inmiddels al 8 printers van de 
Videojet 1000-serie, waar we uitermate 
tevreden van zijn! Een belangrijk voordeel 
voor ons, is dat je op deze nieuwe toestel-
len exact dezelfde interface kan krijgen 
als op de Videojet Excel. Dit maakt dat 
onze operatoren onmiddellijk aan de slag 
konden met deze nieuwe toestellen.

We zijn ook uitermate gecharmeerd van 
de hoge uptime en het beperkt onder-
houd. Vroeger reinigden we de printkop-
pen dagelijks bij opstart, nu nooit meer. 
Enkel wanneer de printkop vervuild is –  
wat verscheidene weken kan duren- wordt 
deze gereinigd. Wat ons betreft is de 
Videojet 1000-serie gewoon de beste inkt-
jetprinter op de markt!”

Ysco heeft inmiddels 8 toestellen 
van de Videojet 1000 serie. 

Bert Desmyter van Ysco: “Een 
inktjetprinter mag geen zorgen 
genereren: aanzetten en printen! 
Daarom hebben we terug voor 
Videojet gekozen!”

De Core van de Videojet 1520 moet 
slechts om de 12.000 uur vervangen 
worden. 
Voor de rest is de printer volledig onder-
houdsvrij!

Innovatieve eigenschappen- zoals een zelf calibrerende en reinigende 
printkop- bieden een grote uptime zonder onderhoud of tussenkomst 
van een operator.



Stof, stof, en nog eens stof :
maar de Videojet 1620 houdt stand !
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Depro Profiles uit Komen is een familiaal 
bedrijf, dat werd opgericht in 1992 door 
Jacques Desmet. Depro produceert een 
breed gamma “ommantelde” profielen, dat 
zowel in België als internationaal verkocht 
wordt. Het gamma omvat plinten en sierboor-
den, welke gebruikt worden in de DIY, hout-
bouwmarkt, vloer-, deur- en meubelindustrie, 
kasten, grafkisten, kaders, projecten, ….

Depro Profiles heeft sinds het ontstaan con-
tinu een gestage groei kunnen optekenen. 
Vandaag werken er bij Depro Profiles 180 
mensen in 24.000m² overbouwde oppervlak-
te! Samen realiseren ze jaarlijks een omzet 
van meer dan 35 miljoen Euro.

Het succesverhaal van Depro is te danken 
aan een sterke klant- en service gedre-
ven organisatie, waar innovatie en auto-
matisatie basispijlers zijn. Om de kwaliteit 
van haar producten te kunnen waarborgen, 
heeft Depro naast enkele belangrijke certi-
ficaten, waaronder PEFC en FSC, ook ISO-
kwaliteitsystemen geïmplementeerd.

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteits-
garantie is full traceability. Elk profiel is voor-
zien van een datum, een productiecode en 
een barcode.  

Matthias Claeys, productieverantwoordelijke 
bij Depro: “De grootste uitdaging bij ons in 
de productie, bestaat erin om inktjetprinters 
te vinden die betrouwbaar blijven werken 
in een extreem stoffige omgeving. Daarom 
hebben we niets aan het toeval overgelaten 
en verschillende merken van inktjetprinters 
gedurende meerdere maanden bij ons in de 
productie getest. De stabiliteit, betrouwbaar-
heid en de uptime van de nieuwe 1000-Serie 
van Videojet waren verbijsterend!  

Onze keuze is dan uiteindelijk gevallen op de 
Videojet 1620, omdat die het grootste onder-
houdsinterval heeft, namelijk om de 14.000 
uur. Wij hebben niets dan lof over onze 20 
inktjetprinters van Videojet die hier inmiddels 
bijna 18 maanden feilloos printen!”

Depro Profiles investeerde in 20 inktjetprinters van het type 
Videojet 1620.
De Videojet 1620 heeft een onderhoudsinterval van 14.000 uur.



10 11

UNIEK
CONCEPT

Getra introduceert samen met Böhl een 
uniek en kostenbesparend verpakkings- 
concept: tray-packaging.  

Böhl, één van  de grootste fabrikanten ter 
wereld van horizontale omwikkelingsmachi-
nes, is begin jaren 2000 gestart met de ont-
wikkeling van machines voor tray-packaging.  
Deze zijn inmiddels geëvolueerd tot bijzon-
der moderne, efficiënte machines die door 
tal van bedrijven gebruikt voor het zendklaar 
maken van onderdelen, componenten, moto-
ren, pompen, …. 

Het concept is even degelijk als eenvou-
dig: het te verpakken product wordt op een 
kartonnen tray gelegd, waarna het in de 
machine gaat.  De machine brengt volledig 
automatisch een aantal lagen rekfolie aan 
rondom het product en de tray.  Het resultaat 
is een stevig en goed beschermd product.  
De omwikkelde tray kan dan daarna manu-
eel of automatisch in een doos gestoken 
worden.

Door tray-packaging toe te passen, kan ook 
aanzienlijk bespaard worden op het aantal 
verschillende formaten kartonnen dozen, dat 
u moet stockeren.  Bovendien realiseert u 
een enorme besparing op opvulmateriaal 
en wordt uw verpakkingsproces gestandar-
diseerd.  Een constante, uniforme verpak-
kingsmethode geeft een professionele uit-
straling aan uw producten.

De technologie:
• De folie wordt automatisch aan het pro-

duct aangehecht en afgesneden
• Het product wordt automatisch door de 

machine gevoerd (snelheid instelbaar)
• Aantal wikkellingen, de overlap en de 

spanning van de folie zijn instelbaar
• Electrische hoogte aanpassing van de 

omwikkel unit
• Snelle wissel van de rol folie, zonder 

gereedschappen
• Optionele randapparatuur: weegschaal, 

etiketteertoestel, etikttenprinter, inktjet, 
scanner, …. 

Het concept : producten worden stevig omwikkeld op een 
kartonnen tray en vervolgens (indien nodig) in een karton-
nen doos gestoken.

De voordelen zijn talrijk :

• aanzienlijke vermindering van het aantal doosformaten in uw voorraad
• minder tijd en energie in aankoop van diverse verpakkingsmaterialen
• geen opvulmaterialen nodig
• optimalisatie van de verpakkingsflow
• uw producten worden beter / steviger verpakt
• u verkrijgt een verpakkings standaard
• het proces kan geautomatiseerd worden

De tray-packaging machines zijn verkrijgbaar 
met een wikkelboog van 450 tot 1200mm

In plaats van onderdelen los in (dure) dozen te steken en op te vullen 
met (duur) opvulmateriaal, kunnen deze snel en stevig op een karton-
nen tray gewikkeld worden !

Geschikt voor alle productafmetingen: 
groot, klein, smal, breed, kort, lang …

In combinatie met Getra etiketteerapparatuur, etikettenprinters en weeg-
schalen, kunnen wij heel het verpakkings- en coderingsproces aanbieden !

Automatische oplegger voor de trays (optie)

Automatische afsnij- en aanhechtingsunit 
voor de folie

Geleidingsrollen voor een optimale centre-
ring van het product



Het Getra Sales team : 253 jaar ervaring!
Bart Vercaigne
16 jaar ervaring

Als rasechte West –Vlaming is het voor mij een eer om 
de industriële markeerapparatuur van Videojet te mogen 
verdelen in de regio West-Vlaanderen.
Na 9 jaar ervaring als Service Engineer bij Getra Marking,
ben ik inmiddels 7 jaar Sales Engineer.

Chris De Smet
28 jaar ervaring

Ik ben verantwoordelijk voor Getra Adhesives en Getra 
Marking. Samen met onze Sales Engineers de gepaste 
oplossing uitwerken voor onze klanten, geeft me enorme 
voldoening.

Damien Tonneau
9 jaar ervaring

Ik voel me al 9 jaar goed in mijn vel bij Getra in de divisie 
Adhesives. Alles in het totaal 23 jaar ervaring in hotmelt-
systemen en toepassingen: tot uw dienst!

Freddy Hayen
18 jaar ervaring

Al meer dan 18 jaar ben ik ondergedompeld in de inktjetwereld.
Verkopen is mijn passie, in combinatie met ons uitgebreid 
aanbod, de jarenlange ervaring en de liefde voor het vak, 
is elke dag weer een uitdaging.
Tevreden klanten is mijn grootste betrachting, en veel 
verkopen natuurlijk…

Guillaume Versteylen
24 jaar ervaring

Sinds 1990 is de codeer- en etiketteerwereld mijn profes-
sionele habitat.
Commerciële lange termijn relaties opbouwen met nieu-
we en bestaande klanten, is mijn uithangbord.

Hugo Vermeyen
10 jaar ervaring

Omsnoeringsmachines, palletwikkelaars, dozensluiters: 
dat is mijn ding!
Laat u inpakken door onze oplossingen!

Lode Vanvlijmen
2 jaar ervaring

Ik werk momenteel reeds 2 jaar bij Getra in de divisie 
verpakking.
De klanten het juiste advies verlenen en de perfecte 
oplossing bieden, geeft mij een enorme voldoening.

Ludo Van de Poel
43 jaar ervaring

43 jaar ervaring in de industriële verpakking! Een massa 
ervaring en kennis die ik met veel gedrevenheid en 
betrokkenheid ten dienste stel.
Hopelijk nog vele jaren!

Ettore Manno
25 jaar ervaring

25 jaar bij Getra, eerst als Service Engineer, en nu als 
adviseur in de verkoop van industriële printers.
Uw project is ook het mijne!

Marc Van Robbroeck
27 jaar ervaring

Na 27 jaar Getra, werk ik nog steeds met volle overtuiging 
aan de uitbouw van mijn cliënteel.
Grote, automatische projecten zijn mijn specialiteit en 
elk verkocht project geeft me de voldoening om aan het 
volgende te beginnen!

Nick Van den Borg
17 jaar ervaring

Ik ben General Manager bij Cerclindus, maar ik kan de 
verkoop van Videojet in de grafische sector niet loslaten: 
dat is ook logisch, als je beste printers van de wereld 
mag verkopen!

Patrick Peeters
14 jaar ervaring

Ik begon deze job 14 jaar geleden, en elke dag is voor mij 
nog steeds een boeiende uitdaging. Voor alle inktjetsyste-
men in Oost-Vlaanderen kan u bij mij terecht.

Timothy De Smet
1 jaar ervaring

Dit is mijn eerste jaar in de branche van verpakkingsma-
chines: ik tracht een moderne visie te combineren met 
een professionele aanpak.

Robert Vaes
19 jaar ervaring

Ik heb me gespecialiseerd in verlijmingtechnieken:
gaande van het sluiten van verpakkingen tot hightech-
coating toepassingen. Projecten op maat uitwerken en 
verkopen is mijn passie.


