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Recordjaar voor Getra Marking

Succesvolle Opendeur Dagen

Onze afdeling Getra Marking, gespecialiseerd in codeerapparatuur van Videojet
heeft in 2015 alle verkoopsrecords verbroken: zo werd de beste maand ooit gerealiseerd, het beste trimester ooit en bijgevolg ook het beste jaar ooit! Bovendien
heeft Getra Marking het grootste order
ooit, sinds de start van haar activiteiten
in 1986, in de wacht gesleept. Het betreft
een order van 50 inktjetprinters, 27 print &
apply etiketteer-toestellen, 7 thermotransfermodules en 3 palletlabelers.
Wij bedanken heel uitdrukkelijk al onze
klanten, die ervoor gekozen hebben om
hun codeertoestellen bij ons te bestellen
en zodoende hun vertrouwen in Getra te
bevestigen.

Op 27, 28 en 29 april organiseerden we
Opendeur Dagen in Luik: een succes!

MEI
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Meer dan 40 bezoekers kwamen zich informeren over de recentste ontwikkelingen
bij Getra. Veel aandacht ging uit naar de
Videojet 9550, zonder meer het meest
betrouwbare etiketteertoestel op de markt.
Het aantal onderdelen werd tot een strikt
minimum beperkt, wat leidt tot een quasi
onderhoudsvrij toestel zonder storingen!

Renovatie Cerclindus gebouw
Ons gebouw, dat u ongetwijfeld herkent,
dankzij de uitstekende ligging vlak naast
de autosnelweg E313, zal dit najaar volledig gerenoveerd worden! Er werd gekozen
voor een strak, modern en fris ontwerp,
gebaseerd op een “zwart-wit lijnenspel”.
De werken zullen in het najaar van 2016
voltooid zijn. Wij beschouwen een vernieuwd, modern gebouw als een bezegeling van ons succes en een bevestiging
van ons vertrouwen in de toekomst! Er
werd ook veel aandacht geschonken aan
het ecologisch karakter: materialen met
een uitstekende isolatiefactor, nieuwe
vensters en zonnewering, zullen bijdragen
aan een sterk verminderde CO2 uitstoot.

Manuele lijmapparatuur
Gans 2016 hebben wij sterke promoties
op onze manuele lijmapparaten! Voor
ieder toestel werd in combinatie met een
pakket lijm een enorm interessante promotie samengesteld! Het uitgebreid gamma
bestaat uit apparaten voor lijmsticks
(12, 15 of 18mm) en apparaten met reservoir (lijmstaven van 43mm, granulaten of
lijmzakjes). Contacteer onze vertegenwoordigers om kennis te maken met onze
promoties!

Verantwoordelijke uitgever Getra Newsletter: Cerclindus NV

Meer info
op de laatste
bladzijde

CASE

Automatische unit voor het vasthouden,
afsnijden en lassen van de folie.

STUDY
Affilips, gelegen in Tienen, produceert nonferro voorlegeringen. Het bedrijf heeft een
uitstekende reputatie opgebouwd als fabrikant van koper-, aluminium-, nikkel-, kobalt-,
zink- en loodlegeringen. Dagelijks worden
100den tonnen metalen gesmolten in elektrische ovens en gegoten tot “wafelplaten”,
baren of coils.
Doorheen de geschiedenis van Affilips, welke
teruggaat tot in de jaren ‘30, heeft het bedrijf
een stevige expertise opgebouwd. Cruciaal
is de kennis over het toevoegen van de juiste
additieven in de juiste hoeveelheden, om de
legeringen de geschikte eigenschappen te
geven in functie van de toepassing… een
héél gespecialiseerd domein!
De legeringen van Affilips worden wereldwijd
geëxporteerd en gebruikt in onnoemelijk veel
toepassingen: aluminium velgen, GSM’s,
electronica, gietijzeren onderdelen, koperen
geleiders, drankblikjes, vliegtuigonderdelen,
batterijen, fietsen, ….
De afgewerkte producten vinden hun weg
naar de klanten via transport per vrachtwagen, schip, spoor … Eén element is cruciaal
tijdens het transport: ladingzekerheid! Het
betreft immers palletten met een gewicht dat
makkelijk kan oplopen tot 1000 kg of meer.
Voor de verpakking doet Affilips al jaren
beroep op Getra!
Elke lading wordt eerst stevig omsnoerd met
behulp van manuele omsnoeringsapparaten
op batterij. Er worden gemiddeld een 4 tal
straps per pallet aangebracht. Vervolgens
wordt elke pallet stevig verpakt met folie. Tot
voor kort gebeurde dit met een krimphoes,
welke met een manuele gasbrander rond de
pallet “geshrinkt” werd.

Elke pallet wordt verpakt volgens de normen van “ladingzekerheid”. Dit impliceert dat de pallet onder een hoek
van 26° moet kunnen worden gekanteld, zonder dat de
lading tov de pallet verschuift.

Omdat dit proces vrij arbeidsintensief en duur
was (krimphoezen, gas, arbeid, …), alsook
naar brandveiligheid toe niet optimaal, ging
Affilips op zoek naar een meer economisch
alternatief. Getra voerde verschillende testen
uit met rekfolie, waarbij uiteraard de ladingzekerheid de belangrijkste vereiste was. Dit
impliceert dat de pallet onder een hoek van
26° moet kunnen worden gekanteld, zonder
dat de lading tov de pallet verschuift.
Uiteindelijk koos Affilips voor een armwikkelaar van het type Lybra, uitgerust met een
motorisch gestuurd voorreksysteem. “Een
keuze die we ons nog niet beklaagd hebben”,
besluit Peter Caudron van Affilips.
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De armwikkelaar Getra Lybra is uitgerust met een motorisch gestuurd voorreksysteem
met 2 motoren. Deze machine is beschikbaar in twee versies: voor montage op de vloer
(foto hierboven) of voor bevestiging tegen de muur.

+
Elke pallet wordt eerst stevig omsnoerd met speciale
hoogwaardige polyesterband en …..

=
… vervolgens stevig omwikkeld met de Getra Lybra.

Het resultaat is een goed verpakte pallet die voldoet aan
de strenge normen qua ladingzekerheid!
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Texet te Aarschot, is een 100% dochter van de
internationale “New Wave Group”, een groeiend bedrijf dat producten met merklogo creëert
en inkoopt voor de bedrijfs- en consumentenmarkten, hoofdzakelijk in de sectoren kleding,
accessoires en geschenken. Texet Benelux is
leverancier van kledij, opgebouwd rond 3 eigen
merken:
1) Harvest & Frost: een businesslijn voor de
zakenman en -vrouw
2) Projob: Zweedse werkkledij gemaakt door
en voor de echte vakman
3) Printer: een sportieve collectie die zich
uitstekend leent voor grote hoeveelheden
promotiekleding
Alle kledij wordt door Texet zelf ontwikkeld
en ingekocht bij productiebedrijven in China,
Bangladesh en Vietnam, onder strenge kwaliteitscontrole door eigen mensen! De vestiging
in Aarschot beschikt over een magazijn van
12.000 m², goed voor 15.000 palletplaatsen!
Elke week komen hier 5 containers kledij binnen. Leveringen doorheen heel de Benelux
gebeuren binnen de 24 uur. De klanten van
Texet staan desgewenst garant voor een professionele personalisatie dmv borduren of
bedrukken. Texet is er fier op dat haar kledij
gedragen wordt door al het personeel van
multinationals.

Getra installeerde een palletwikkelaar van het type Mytho,
met een gemotoriseerd voorreksysteem.

De installatie is uitgerust met één opzet- en
één afzetpositie, hekwerken en muting.

Texet bestaat al 30 jaar in België en sinds
begin dit jaar heeft een nieuwe CEO, Tom Van
Heffen, de dagelijkse leiding over 36 gemotiveerde medewerkers, waardoor de dynamiek
van het bedrijf nog een extra flow kreeg!
In het magazijn vertrekken dagelijks gemiddeld
een 60-tal palletten. Deze worden al sinds
2002 gewikkeld met een palletwikkelaar van
Getra. Verleden jaar ging Texet op zoek naar
een nieuwe, meer geautomatiseerde wikkelaar
met automatische doorvoer, teneinde de capaciteit en de autonomie te kunnen opdrijven. Een
professioneel voorreksysteem heeft geleid tot
een geringer folieverbruik.

Texet is een toonaangevend bedrijf
dat gespecialiseerd is in bedrijfskledij,
opgebouwd rond eigen merken.

Harvest

Een uitermate overzichtelijke en
gebruiksvriendelijke bedieningslessenaar.
Harvest & Frost

“Texet vroeg informatie bij 2 potentiële leveranciers, maar al heel snel werd het duidelijk
dat we voor Getra gingen kiezen”, vertelt Raf
Vanoppen. De aanpak van zowel de Sales
Engineer (Lode Vanvlijmen) als van de Project
Manager (Eric Verstrepen) waren professioneel
en onderscheidend van de andere aanbieder.
Getra installeerde een palletwikkelaar van het
type Mytho, met een gemotoriseerd voorreksysteem. De installatie is uitgerust met
één opzet- en één afzetpositie, hekwerken en
muting. “De installatie en ingebruikname zijn
feilloos verlopen. Wij zijn een tevreden klant!”,
bevestigt Raf Vanoppen.
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Printer
Automatische unit voor het vasthouden,
afsnijden en lassen van de folie.
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Tony Verguts, Managing Director
van Lekkerland: “De machine die Getra
geleverd heeft, is inmiddels ruim een jaar
in gebruik en functioneert feilloos!”

Lekkerland met hoofdzetel in Wijnegem, is
een toonaangevend groothandels- en distributiebedrijf voor de convenience-markt. Het
uitgebreid productassortiment is gegroepeerd
rond 3 pijlers, namelijk:
- rookwaren
- confiserie en dranken
- telefoonkaarten, postzegels en vervoersbewijzen (De Lijn & TEC)
Dagelijks worden er door ruim 40 vrachtwagens een 400-tal klanten beleverd in België
en Luxemburg. Lekkerland heeft in het totaal
meer dan 4000 klanten! Het betreft dagbladhandels, tabakszaken, benzine-stations,
drankenhandels, voedingszaken, cafetaria’s,
nachtwinkels, supermarkten, … Meer dan 200
medewerkers staan dagelijks paraat om aan de
klanten de best mogelijke service te verlenen.
Het bedrijf, dat al actief is sinds 1937, heeft
een merkwaardige groei opgetekend. Sinds
de oprichting, is Lekkerland al 4 keer verhuisd,
telkens naar een steeds groter pand. Alles
begon in een gewone woning te Borgerhout,
vervolgens een bedrijfspand te Wommelgem,
daarna te Wijnegem en in 2012 weer een
nieuwe verhuis, terug in Wijnegem. Vandaag
is Lekkerland gevestigd in een modern industriegebouw van 12.500m² met 9.300 palletlocaties, waarvan 3.000 locaties op de begane
grond voor picking.
Lekkerland is voortdurend op zoek naar software en automatisatie om haar processen te
optimaliseren, kwestie van steeds een zo doeltreffend mogelijke dienstverlening naar haar
klanten te kunnen garanderen. Tony Verguts,
zaakvoerder van Lekkerland vertelt: “Op het
vlak van informatica, werken wij met de meest
geavanceerde programma’s, waarvan veel zelf
in huis ontwikkeld worden. Ook onze logistieke
flow wordt voortdurend in vraag gesteld, om
verbeteringen te kunnen doorvoeren”, vervolgt Dhr. Verguts. In het magazijn voor de
rookwaren, werd onlangs geïnvesteerd in een
groot project, om het picking proces te automatiseren, alsook om fouten te vermijden. Een
belangrijk onderdeel van dit project, was een
volautomatische omsnoeringsmachine voor het
omsnoeren van de 100nden dozen die dagelijks vertrekken uit het rookwarenmagazijn.
Wie “omsnoeren” zegt, zegt “Getra”. Daarom
heb ik niet lang getwijfeld over de keuze van de
leverancier en besloot ik om op deze logistiek
cruciale plaats, door Getra een volautomatische omsnoeringsmachine TP702 te laten
integreren. Deze machine is inmiddels bijna
een jaar in gebruik, zonder zorgen!”, besluit
een tevreden Tony Verguts.
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Het bedieningspaneel met LCD display
is bovenaan de machine gesitueerd
voor een optimale toegankelijkheid.
De bandspanning kan eenvoudig aangepast
worden met een draaiknop.
Eenvoudige, gebruiksvriendelijke werking.

Gebruiksvriendelijk design om de PP-band
in te voeren. Dit gebeurt automatisch vanaf
de bovenkant van de coil, zonder dat de band
ergens onderaan de machine moet ingevoerd worden.
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Peter Van Israel:
“Heel fase 2 van ons investeringsproject is nu succesvol afgerond
en we zijn uitermate tevreden
over de samenwerking met Getra!“

VGA kleurenscherm met grote,
duidelijke iconen voor een
optimale gebruiksvriendelijkheid

De NV Van Israel, gevestigd in de Vlaamse
Ardennen heeft een stevige reputatie opgebouwd in de tuinsector dankzij zijn 40 jaar
ervaring. Het bedrijf bewerkt en transporteert
een uitgebreid gamma potgronden, meststoffen, bodemverbeteraars, turf, boomschors,
graszaad, aarde en lava voor de hobbytuinier
en de professionele kweker. Al deze producten vinden hun weg naar de klant onder het
eigen merk Saniflor of onder private label.
De cijfers zijn indrukwekkend: jaarlijks verwerkt het bedrijf 60.000 m³ potgrond en
160.000 m³ boomschors. In de maanden
maart, april en mei realiseert het bedrijf zo’n
60 à 70% van de omzet, zijnde een 10 miljoen
Euro/jaar. Een 100-tal vrachtwagens per week
voeren grondstoffen en afgewerkte producten
aan en af. De klanten bevinden zich in België,
Frankrijk, Nederland, Duitsland, Hongarije…
Van Israel werkt met 15 mensen en is een
echt familiebedrijf. Sinds 1995 is Peter Van
Israel directeur/eigenaar van het bedrijf, dat
zijn vader Emiel in 1976 heeft opgericht. Peter
kiest resoluut voor 3 troeven: service, prijs
en kwaliteit. “Om goede prijs/kwaliteit in onze
producten te kunnen garanderen, is een verregaande automatisering noodzakelijk!”, licht
Peter toe.

Thermotransfer
Van Israel verwerkt jaarlijks 60.000 m³
potgrond en 160.000 m³ boomschors.
Al deze producten vinden hun weg
naar de klant onder het eigen merk
Saniflor of onder private label.

Getra installeerde 3 thermotransferprinters van het type Videojet Dataflex
6420 op de afvullijnen voor het inline
printen van lotcodes op de zakken.

“Al de noodzakelijke investeringen voor die
verregaande automatisering, heb ik opgesplitst in 4 fases”, vervolgt Peter. “Na de
eerste fase, de stockage en het afzeven van
boomschors, hebben we nu de tweede fase,
het verpakken achter de rug. Daartoe hebben
we in 2014 een volledig vernieuwde verpakkingshal met 3 afvullijnen gebouwd, met een
capaciteit van 120 paletten/uur!
Essentieel in ons verpakkingsproces, is het
coderen van onze producten. Aangezien we
niet erg thuis zijn in die materie, hebben we
ons beroept op de fabrikant van onze afvullijnen, namelijk T2. Deze werkt al jaren succesvol samen met Videojet en zo kwamen we
bij Getra terecht”, vertelt Peter. Getra installeerde 3 thermotransferprinters van het type
Videojet Dataflex 6420 op de afvullijnen voor
het inline printen van lotcodes op de zakken.
Verder werd ook een Videojet 225 etiketapplicator geïntegreerd voor het aanbrengen
van voorbedrukte etiketten.
“Heel fase 2 van ons investeringsproject is
nu succesvol afgerond en we zijn uitermate
tevreden over de samenwerking met Getra!
We zijn klaar om nu te starten met fase 3, de
uitbreiding van onze menginstallatie, om dan
tot slot fase 4 te implementeren, zijnde een
software die heel het bedrijf monitort.”
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Labeling
De Videojet 225 is een uiterst moderne,
microprocessor gecontroleerde,
industriële labelapplicator.
Dankzij het gebruik van servomotoren
zijn de Videojet labelers snel en
zeer nauwkeurig.
Het afrollen van de etiketrol gebeurt
stabiel en accuraat.
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Kleinkarakter - inktjet
Creapan heeft 3 printers Videojet 1510 voor het printen van een vervaldatum en een lotcode op elke verpakking.

CRÊAPAN te Veurne, is een gekende speler
in de markt van pannenkoeken, poffertjes
en pancakes en æbleskivers. Het bedrijf
bestaat al sinds de jaren ’80 en kent zijn
oorsprong vanuit “Het Pannenkoekenhuisje”
te Nieuwpoort, waar steeds meer mensen
die een pannenkoek gingen eten, vroegen
of ze ook pannenkoeken konden meenemen
voor thuis. Het begin van een rijk gevulde
geschiedenis en vooral een merkwaardige
expansie.
Vandaag telt CRÊAPAN 68 vaste medewerkers en tal van interimkrachten. De moderne
productiehal is uitgerust met 2 “verse” lijnen,
en 2 “diepvries” lijnen, goed voor 1,2 miljoen
pannenkoeken per dag binnen het gehele
concern en 2,3 miljoen poffertjes. Er wordt
maar liefst 500 liter melk per uur per productielijn verwerkt!

Grootkarakter - inktjet
De Videojet 2360 printers printen op elke kartonnen doos een barcode, welke daarna inline gescand wordt.

CRÊAPAN is sinds 2012 lid van de Nederlandse groep “De Bioderij”, welke op haar beurt
in 2015 werd overgenomen door de Franse
groep “Cérélia”. CRÊAPAN zelf exporteert
naar 47 landen, waaronder ook de USA: de
laatste 2 maanden van 2015 werden 70 containers geëxporteerd naar de USA!
Wij hadden een gesprek met Kevin Cordy,
de plantmanager van CRÊAPAN. “Voor het
coderen van onze producten, werken wij
al meer dan 20 jaar samen met Getra, dit
omwille van de goede relatie, de vlugge
feedback, degelijk onderhoud, snelle interventietijden en de duidelijke uitleg die we
altijd krijgen.
Een ander belangrijk voordeel bij Getra, is
dat alle toestellen van Videojet, of het nu om
printers gaat, etiketteertoestellen, thermotransfer, … allemaal met dezelfde software
werken, namelijk Clarisoft. Dit maakt dat al
onze operatoren slechts 1 pakket moeten
kennen, wat enorm gebruiksvriendelijk is en
bovendien de kans op fouten verkleint.

Print & Apply
De sterkte van de Videojet 9550 is de eenvoud: het aantal onderdelen werd tot een absoluut minimum beperkt!

Wij hebben 3 kleinkarakterprinters van
het type Videojet 1510 in gebruik, 5 grootkarakterprinters en 4 Dataflex thermotranferprinters. Vorig jaar hebben we een print &
apply toestel Videojet 9550 aangekocht: het
neusje van de zalm! Voor ons is er maar één
leverancier voor codeerapparatuur, namelijk
Getra!” besluit Kevin Cordy.
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Getra lijmpistolen
Getra biedt een brede waaier van professionele lijmpistolen aan, zowel voor lijmstaven (12-15-18mm), als voor lijmen
in granulaatvorm, zakjes, blokken ... Onze knowhow zit hem in een correct advies inzake de juiste lijm voor uw toepassing:
contacteer onze specialisten voor uw toepassing!

Lijmsticks 12, 15, 18mm

Lijm - granulaten

Getra 220 MT: sticks 12 mm

Lijm - zakjes

Getra K2560: sticks 15 mm

Lijmstaven 43mm

Getra 325 MT: sticks 18 mm

Al deze ergonomische lijmpistolen zijn voorzien van een comfortabele greep, een degelijke steun en een temperatuurregeling. Elk apparaat wordt geleverd in een stevige opbergkoffer, inclusief 2 mondstukken!

Getra MS 200 met reservoir

Getra 710 met reservoir

Werkt zonder perslucht
Digitale temperatuur uitlezing

Lijmpistolen met een reservoir, komen in aanmerking voor gebruik van lijm in granulaten, zakjes of
staven van 43mm. Kenmerkend voor deze apparaten is een nauwkeurige temperatuurinstelling,
een goed uitgebalanceerd gewicht en een groot lijmdebiet.
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