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Verantwoordelijke uitgever Getra Newsletter: Getra NV

Getra lanceert PREO hotmelt

Getra Adhesives, een divisie van Getra, is
sinds kort officieel verdeler van PREO 
hotmeltapparatuur. De Easy Touch lijm-
generator van PREO onderscheidt zich 
dankzij de geïntegreerde controller voor 
het lijmpatroon en de E-lijmpistolen.
PREO behoort tot de Europese leiders in
het ontwerp en de productie van lijm-
apparatuur. De Italiaanse producent uit 
Corsico in de buurt van Milaan, bouwt 
zowel standaardmachines als specia-
le gepatenteerde oplossingen. Getra 
Adhesives biedt deze apparatuur voor-
namelijk aan voor het dichtlijmen van 
dozen in productielijnen, in combinatie 
met automatische dozenopzetters, tray-
packers, wraparound machines, of andere 
verpakkingsmachines.
Meer info? Contacteer onze specialist 
Robert Vaes op 0497/47.17.46.

Promotie palletwikkelaar TMD

Profiteer nog tot eind juni van onze promo-
tie! Een budgetvriendelijke halfauto matische 
palletwikkelaar voor slechts  € 2.750. Deze 
machine blinkt uit in eenvoud.
Simpel, degelijk, robuust en nagenoeg 
onderhoudsvrij! De bediening is uitermate 
gebruiksvriendelijk!

Renovatie Getra gebouw

Ons gebouw, dat u ongetwijfeld herkent, 
dankzij de uitstekende ligging vlak naast 
de autosnelweg E313, is volledig gereno-
veerd. Er werd gekozen voor een strak, 
modern en fris ontwerp, gebaseerd op een 
“zwart-wit lijnenspel”. Wij beschouwen ons 
vernieuwd, modern gebouw als een beze-
geling van ons succes en een bevesti-
ging 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.

Nieuw! Videojet 9550 – 53 mm

De Videojet 9550, gelanceerd in 2014 en
ongetwijfeld het meest revolutionair 
 etiketteertoestel op de markt, is inmiddels 
uitgebreid met een variant, namelijk 53 
mm breed, dus uitermate geschikt voor 
het aanbrengen van kleine labels. Het 
bijzondere aan de Videojet 9550, is dat 
het aantal onderdelen tot een strikt mini-
mum beperkt is, wat uiteraard de af stelling 
enorm vereenvoudigt en de slijtage als-
ook het onderhoud sterk reduceert. De 
etiketten rol en druklintrol van maar liefst 
830 meter zorgen voor een niet geëve-
naarde autonomie.

€ 2.750 !

Meer info 
op de laatste 

bladzijde

Meer info 
op de laatste 

bladzijde



2 3

Konings, een “medium-sized” productie 
bedrijf, profileert zich als een flexibele part-
ner in het afvullen onder contract, alsook als 
een leverancier van private labels voor ster-
ke dranken, fruitsappen, ciders, soft drinks, 
energiedranken, bier en wijn. Konings beoogt 
met al haar klanten lange termijn relaties.

De geschiedenis gaat terug tot in 1946, 
toen het bedrijf opgericht werd door Michel 
Konings. De focus lag eerst op sterke dran-
ken en vanaf 1970 op ciders. Met de over-
name van Trudo in 1987, werden fruitsappen 
aan het gamma toegevoegd. In 2007 vond 
een management buy-out plaats, wat een 
herlancering van het bedrijf betekende en 
aanleiding was van een spectaculaire groei.

Vandaag in 2017, heeft Konings 3 produc-
tieplants, waarvan 2 in Zonhoven en 1 in 
Borgloon, welke ze K1, K2 en K3 noemen. 
In de K2-vestiging worden dagelijk tonnen 
verse appels en peren geperst, om vervol-
gens naar de 12 afvullijnen van productie-
sites K1 en K3 getransporteerd te worden. 
In de 3 vestigingen van Konings, wat nog 
steeds een 100% Belgisch bedrijf is, wer-
ken ruim 300 gedreven medewerkers. Dat 
het bedrijf in 2012 de prijs van “Het beste 
Limburgs Bedrijf” gewonnen heeft, is een 
bezegeling van het succes!

Voor de markering van hun producten, heb-
ben Konings en het overgenomen Trudo 
altijd beroep gedaan op Getra. Doorheen 
alle vestigingen maakt het bedrijf gebruik van 
meer dan 40 inktjetprinters van Videojet. Raf 
Pauwels, Technical Manager bij Konings, 
legt uit: “Wij werken al meer dan 20 jaar 
samen met Getra en zij hebben hier altijd 
bewezen dat ze een betrouwbare, loyale 
partner zijn. Toen we in 2013 besloten om 
te investeren in een nieuwe afvullijn van 
Krones, verkozen we om deze lijn te voorzien 
van een lasermarkeersysteem. Omdat Getra 
naast inktjet, ook beschikt over professionele 
lasermarkeersytemen en zij nauw samen-
werken met Krones, de leverancier van de 
afvullijn, hebben we dit project ook opnieuw 
toevertrouwd aan Getra.

Wij hebben geïnvesteerd in de Videojet 
3320, een CO2 laser van 30 Watt: een prima 
keuze! In de afvullijn coderen wij probleem-
loos in het glas aan een snelheid van 16.000 
flessen per uur!”

De Videojet 3320 laser is geïntegreerd in de Krones afvullijn. 
Mechanische spindels laten toe om de laser te positioneren. Het laden 
en instellen van de boodschappen, gebeurt via een touchscreen.

Geert Bynens, machine operator: door-
heen al onze vestigingen hebben wij meer 
dan 40 printers van Getra, waar we uitermate 
tevreden over zijn.

De 30 Watt laser garandeert een mooie, 
strakke code tegen 16.000 stuks/uur.

CASE
STUDY
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Aigremont: MEESTER – MARGARINEMAKER 
sinds 1934!  Aigremont is een 100% familie-
bedrijf dat gespecialiseerd is in de vervaar-
diging van margarines en vetstoffen.  Het 
bedrijf werd in 1934 opgericht door Olivier en 
Marie Thiry, de grootouders van de huidige 
 afgevaardige bestuurder Philippe Thiry.  

De productie verliep aanvankelijk volle-
dig artisanaal maar heeft doorheen de jaren 
uiteraard een grondige evolutie doorgemaakt, 
zowel wat de grondstoffen als de productie-
methodes betreft. Dankzij een beleid van con-
tinue  investeringen kan de margarinefabriek 
vandaag beschikken over  een uiterst geavan-
ceerde  productie-uitrusting.   Het merk OLMA 
(de samentrekking van de voornamen van de 
oprichters Olivier en Marie) bestaat al sinds 
1934 en is nog steeds één van de parade-
paardjes!   

Aigremont produceert ruim 400 verschillende 
producten, waaronder 40 ton margarine per 
jaar!  50% van de afzet bevindt zich in Frankrijk 
40% in België en 10% gaat naar Luxemburg, 
Duitsland, Spanje…  Ruim 45 medewerkers 
geven dagelijks het beste van zichzelf in het 
streven naar extreme kwaliteit.  Het motto luidt 
“Kwaliteit voor alles”! 

Niet alleen aan het product, ook aan de ver-
pakking wordt veel belang gehecht.  Wegens 
de toegenomen productie ging Aigremont in 
2016 op zoek naar 2 nieuwe, geautomatiseerde 
palletwikkellijnen, welke geïnstalleerd moesten 
worden achter een palletisatierobot. Mijnheer  
Henrard, verantwoordelijke productie legt uit: 
enerzijds omwille van de hoge productieca-
paciteit, maar ook omwille van de continuïteit, 
hebben we geopteerd om 2 identieke machines 
in parallel te plaatsen.  We praten toch al gauw 
over een 1000-tal palletten per week!

In mijn zoektocht naar leveranciers, kwam ik 
vrij snel bij Getra terecht.  Getra kon heel veel 
relevante referenties voorleggen en bovendien 
merkte ik tijdens de gesprekken dat Getra 
zich concentreert op het aanbieden van een 
oplossing, in plaats van de verkoop van een 
machine!

Getra installeerde 2 palletwikkelaars van het 
type Mytho A, uitgerust met voorreksysteem 
met 2 apart aangedreven motoren.  Elke machi-
ne is uitgerust met een automatische topveldis-
penser.  De installatie is nagenoeg feilloos en 
binnen de afgesproken termijn verlopen!”

CASE
STUDY

De wikkelcyclus wordt bovenaan gepauzeerd voor het automatisch 
aanbrengen van een topvel.

Getra installeerde 2 palletwikkelaars van het type Mytho A met een 
gemotoriseerd voorreksysteem.

Per machine één duidelijk en overzichtelijk 
controlepaneel.

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

Het merk OLMA (de samentrekking van 
de voornamen van de oprichters Olivier en 
Marie) bestaat al sinds 1934 en is nog steeds 
één van de paradepaardjes. 
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SESVanderHave is de internationale markt
leider in de suikerbietenzadensector en speci-
aliseert zich in elk aspect van de productie van 
suikerbietenzaden: van de ontwikkeling van 
nieuwe resistenties en rassen op de proef velden 
tot de uiteindelijke afgewerkte zaden in de 
fabriek. Wereldwijd verkoopt SESVanderHave 
360 rassen, het resultaat van een nauwgezet 
onderzoeksproces. Elk ras wordt ontwikkeld 
met het oog op de noden van de afzonderlijke 
markten, waar ook ter wereld.

SESVanderHave is in 2005 ontstaan uit het 
samengaan van het Belgische SES Europe 
en het Nederlandse DJ VanderHave. Beide 
bedrijven kunnen profiteren van bijna 200 jaar 
ervaring en expertise in de suikerbietenteelt. 
Ondertussen beschikt SESVanderHave over 
150.000 proefvelden en verkoopt de typisch 
blauw gekleurde zaden in meer dan 50 landen!

SESVanderHave heeft fabrieken in Tienen 
(België), Kiev (Oekraïne) en Alexeyevska 
(Rusland). In deze fabrieken ondergaan de 
suikerbietenzaden een complexe en hoog-
technologische behandeling, met als doel de 
beste kwaliteit te garanderen aan landbouwers 
over heel de wereld! Door de ervaring en toe-
gewijde aanpak van de 580 werknemers wordt 
niets aan het toeval overgelaten.

In de fabriek in Tienen werken ruim 100 men-
sen van september tot maart in 3 ploegen,   
7 op 7! Wij hadden een afspraak met Herman 
Schotsmans, verantwoordelijk voor de produc-
tie en de planning, om de jarenlange samen-
werking met Getra eens te bespreken. Herman 
Schotsmans: “In onze hypermoderne en sterk 
geautomatiseerde verpakkingsafdeling, ver-
pakken wij de zaden per honderdduizend in 
een doos. In functie van het type ras en het 
land van bestemming, kunnen tot 6 labels op 
één doos aangebracht worden. Dit maakt dat 
we alles bij elkaar over de verschillende lijnen 
ruim 20 labelapplicators en print & apply toe-
stellen in gebruik hebben. 

Voor al deze toepassingen werken we al ruim 
20 jaar samen met Getra. Voor wat ons betreft, 
is Getra de specialist bij uitstek in labeling. 
Onlangs investeerden we nog in 2 nieuwe 
Videojet 9550 print & apply toestellen. Dit is 
echt het neusje van de zalm: sterk in eenvoud 
en makkelijk in gebruik! Eén van beide labelers 
is ondersteboven gemonteerd, wat ook feilloos 
werkt. Voor labelingtoepassingen kan ik Getra 
aan iedereen aanbevelen!”, rondt Herman af.

SESVanderHave investeerde onlangs in twee Videojet 9550 Print & Apply toestellen.
Eén toestel werd ondersteboven geïntegreerd in de verpakkingslijn.

Elk land van bestemming
bepaalt welke informatie er
moet geprint worden.

CASE
STUDY

De suikerbieten zaden van
SESVanderHave hebben een
typische blauwe kleur.

Dankzij de grote lengte van de etikettenrol en de druklintrol 
(beiden 830 meter!) heeft de Videojet 9550 een heel grote 
autonomie.

De Videojet 9550 is uitgerust met een
overzichtelijke gebruikersinterface met touchscreen.
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De West-Vlaamse Brouwerij Van Honsebrouck 
is wereldbekend omwille van haar uitzonder-
lijke en bijzonder smaakvolle bieren zoals 
Kasteelbier, Brigand, Slurfke, Bacchus, 
Passchendaele, Filou, St Louis, Barista, … 
De geschiedenis van de brouwerij gaat terug 
tot in 1900 en vandaag is Brouwerij Van 
Honsebrouck nog steeds in familiehanden, 
meer bepaald de 7de generatie! 

De jongste jaren groeit de brouwerij sterk in 
export, met name in Frankrijk, Nederland, 
de VS, Rusland, China, Zuid-Amerika…. 60 
landen in het totaal. 45 procent van de produc-
tie (113.0000 hectoliter per jaar) is bestemd 
voor het buitenland. Sinds verleden jaar is 
de volledige productie en logistiek van de 
Brouwerij Van Honsebrouck gecentraliseerd 
in een modern, prestigieus gebouw te Izegem. 
Er is in totaal 15.000m² opslagruimte, inclusief 
warmekamers. In dit gebouw gaan traditie en 
innovatie hand in hand. 

Aangezien de vorige installatie aan vervan-
ging toe was, werd beslist om te investeren in 
een volledig nieuwe lijn voor het omwikkelen 
en labelen van paletten. Hans Mehuys, ver-
antwoordelijke productie en logistiek verklaart 
waarom hij voor Getra gekozen heeft: “Er zijn 
eigenlijk meerdere redenen … Om te beginnen 
is Getra het enige bedrijf dat gespecialiseerd 
is in verpakken en labelen, zodoende is alles 
gecentraliseerd bij één leverancier. Bovendien 
werkt Getra nauw samen met Krones, de leve-
rancier van de afvullijnen en de palletisers. Tot 
slot hadden we Getra al leren kennen als een 
betrouwbare leverancier van inktjetprinters.”

Getra installeerde een volautomatische pal-
letwikkelmachine van het type Mytho A, uit-
gerust met een topveldispenser, alsook een 
automatische klem-, las- en snij eenheid op de 
draaitafel. Het folielassysteem bestaat uit een 
geïntegreerd blaassysteem en 2 verwarmde 
teflon blokken die verend worden opgesteld, 
om een goed contact te garanderen. Na de 
pallettwikkelaar werd een een Videojet 255 
palletlabeler geïntegreerd, welke uitgerust is 
met een Sato printmodule, een Sick scanner 
en een Siemens PLC. De Videojet 255 brengt 
in slechts 20 seconden etiketten aan op 2 aan-
eensluitende zijden van de pallet.  

CASE
STUDY

Getra installeerde een volautomatische palletwikkelmachine Mytho A, 
uitgerust met een topveldispenser

De wikkelcyclus stopt bovenaan, de topveldispenser legt een topvel 
op en vervolgens herneemt de wikkelcyclus. Tot slot wordt de folie 
automatisch afgesneden en vastgelast.

De Videojet 255 palletlabeler brengt op elke pallet een EAN 128 label aan.  
De Videojet 255 is uitgerust met een Sato print module, een Sick scanner en  
een Siemens PLC.

Er kan gekozen worden om tijdens de wikkelcyclus automatisch hoeklatten te zetten. Een heel handige mogelijkheid met 
extra flexibiliteit en toegevoegde waarde!



10 11

DL Chemicals, gevestigd in Waregem, werd 
in 1936 opgericht en groeide uit tot een 
succesvolle onafhankelijke producent van 
dichtingskitten in Europa. Na 3 generaties 
is het bedrijf nog steeds in familiehanden en 
het hoeft geen verder betoog dat de 80 jaar 
ervaring geleid heeft tot een enorm sterke 
expertise en knowhow. DL Chemicals wil de 
referentie zijn als producent van hoogwaar-
dige kwalitatieve kitten en lijmen en streeft 
naar een lange termijn partnership met de 
professionele gebruiker wereldwijd.

Het streven naar een hecht partnership met 
haar klanten, is niet zonder succes gebleven! 
De geschiedenis van DL Chemicals is een 
aaneenrijging van groei en uitbreidingen. In 
1994 wordt er een nieuw magazijn gebouwd, 
zo ook in 2000 en tot slot werden ook in 2012 
op een bijkomende locatie (Wielsbeke) weer 
extra magazijnruimte en burelen gebouwd.

Als ISO 9001 en 14001 gecertificeerd bedrijf, 
biedt DL Chemicals altijd een hoge product-
kwaliteit aan, door blijvend te investeren in 
kennis en machines! Om haar producten 
te coderen, doet DL Chemicals beroep op 
Getra.

Danny Himpe, hoofd technische dienst, licht 
toe: “DL Chemicals is al meer dan 25 jaar 
klant bij Getra en heeft zodoende heel de 
Videojet geschiedenis mee doorlopen! Wij 
zijn altijd héél tevreden geweest over de 
samenwerking met Getra, en dit om 2 rede-
nen: enerzijds de verkoper Bart Vercaigne, 
wie ik eerder zou omschrijven als een pro-
fessionele adviseur met een ruime tech-
nische bagage, en anderzijds de Technische 
Dienst van Getra: kennis van zaken, betrok-
kenheid, verantwoordelijk, klantvriendelijk, 
stipt en ordelijk! Kortom, Getra is een héél 
betrouwbare leverancier, met wie wij graag 
samenwerken.”

Hierbij het overzicht van machines die DL 
Chemicals in gebruik heeft van Getra: 

➞  Kleinkarakter inkjet: 
- 7 x Videojet Excel 
- 3 x Videojet 1500

➞  Grootkarakter inkjet: 
- 19 x Videojet 2300

➞  Thermotransfert: 
- 3 x Videojet Dataflex

➞  Getra Packaging: 
- 2 x dozensluiter

Kleinkarakter – inktjet voor het coderen van de 
kokers

Grootkarakter – inktjet op een Getra dozensluiter

Videojet Thermotransfert op een flowpackmachine

CASE
STUDY

Terwijl de koker rondgedraaid wordt, print de Videojet 
1520 bovenaan een variabele code.

Danny Himpe: “Wij werken al meer dan 20 jaar met Getra 
samen. Bart Vercaigne is een echte adviseur!”

Getra maakte een mechanische opstelling om de 2 
printkoppen nauwkeurig te kunnen positioneren.

De Videojet 2360 print in hoge resolutie tal van variabele 
informatie, waaronder ook een EAN-barcode.

Elke flowpackmachine is uitgerust met een Dataflex.
Een grote autonomie dankzij het druklint van 1200 
meter!

Op elke silicone “worst” wordt via een inline 
thermotransfermodule variabele informatie geprint. 
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Eén van de belangrijkste innovaties uit het gamma van PREO, 
is ongetwijfeld de nieuwe smeltlijmgenerator EASY TOUCH 
serie 5P. Deze is voorzien van een pneumatische pomp en 
is innovatief dankzij zijn eenvoudig gebruik, flexibiliteit in de 
productie, betrouwbaarheid, sterk verlaagde onderhoudskost, 
snelheid van installatie en gemak van programmatie. De EASY 
TOUCH serie kan in om het even welke productie–of verpak-
kingslijn geïntegreerd worden.
De microprocessor met kleuren-touchscreen (7’’) laat toe om 
snel en makkelijk alle parameters in te stellen.
De tank is speciaal ontworpen, zodat de lijm homogeen en 
doeltreffend wordt gesmolten, met een substantiële besparing 
van het energieverbruik tot gevolg.

De belangrijkste kenmerken:
- Microprocessor met 7” kleurenscherm
- Vernieuwd smeltlijmreservoir van 4,5 liter
- Electronische omschakeling van de pomp
- Geïntegreerde lijmfilter
- Automatische klep om druk af te laten
- Tal van opties mogelijk 

Meer info? Contacteer onze specialist Robert Vaes!
r.vaes@getra.be of 0497/47.12.46

Getra lanceert PREO hotmeltsystemen

Promotie palletwikkelaar TMD

De Getra palletwikkelaar TMD is een budgetvriendelijke, economische
halfautomatische palletwikkelaar. De bediening is uitermate eenvoudig!
Dankzij deze Getra palletwikkelaar wordt uw pallet in een handomdraai
omwikkeld!

Slechts

€ 2.750 !

Promotie geldig tot en met 30/6/2017 - prijs exclus BTW

Al uw paletten stevig verpakt !

Slechts : € 2.750, inclusief :
• 1 machine Getra TMD
• 2 rollen rekfolie S1 23/50/1500 (artnr. 129602)
• Levering in Belux
• 12 maanden all-in garantie (uitgezonderd slijtage-onderdelen)

ø draaiplateau = 1650 mm


