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NEWSLETTER

Verantwoordelijke uitgever Getra Newsletter: Getra NV

2017: recordjaar Getra!

Getra heeft in 2017 opnieuw een 
recordjaar geboekt! De omzet nam met 
bijna 5% toe tot 19,9 miljoen Euro. Onze 4 
divisies, Adhesives, Engineering, Marking 
en Packaging droegen bij tot deze mooie 
groei. Wij bedanken heel uitdrukkelijk 
onze 3000 klanten die het voorbije jaar 
verpakkingsbenodigdheden of één van 
de ruim 800 verkochte machines bij ons 
besteld hebben!
Uiteraard doen wij ons uiterste best om 
ook in 2018 samen verder met u te 
groeien en investeren wij onverminderd 
voort in onze Sales organisatie en 
Technische Dienst, zodat we ook in 2018 
uw vertrouwen kunnen verdienen. In 
deze Getra Newsletter vertellen 5 klanten 
over hun professionele en aangename 
samenwerking met Getra! Op de laatste 
bladzijde ontdekt u waarom uw keuze voor 
Getra de juiste keuze is!
Onze slogan is meer dan ooit :

Opendeurdagen Wallonië

Op 16, 17 en 18 april organiseerden we in 
het mooie kader van “Domaine du Vieux 
Moulin” vlakbij Rochefort een opendeurdag 
voor onze Waalse klanten. Het was een 
echt succes! 10-tallen bedrijven bezochten 
Getra om samen met de Sales Engineer 
hun nakend project te bespreken en om 
de nieuwste ontwikkelingen te bekijken. 
Véél aandacht ging ook uit naar de nieuwe 
Videojet 1860.

Nieuw! Videojet 1860

Getra lanceerde het voorbije kwartaal de 
Videojet 1860 kleinkarakter inktjetprinter.

De Videojet 1860 is de meest recente 
ontwikkeling van Videojet en zit vol 
baanbrekende, grensverleggende 
tech-nologieën, die niet geëvenaarde 
voordelen opleveren voor de gebruiker. 
Deze printer beschikt over maar liefst 
53 sensoren die continu 150 belangrijke 
indicatoren controleren, met als doel een 
perfecte printkwaliteit en een zorgeloze 
24/7 productie te garanderen! Verder is 
de printer uitgerust met geïntegreerde 
instructievideo’s, welke de operator op 
een eenvoudige manier door routinetaken 
leidt. Dankzij de connectie met uw 
smartphone, is de Videojet 1860 helemaal 
klaar voor Industrie 4.0 !

Promo GetraMatic

Nog tot eind juni kan u genieten van 
onze promotie GetraMatic. Het betreft een 
basisversie “automatische omsnoerings-
machine” voor slechts € 2.500, inclusief 
4 rollen PP-band. De GetraMatic heeft 
een capaciteit van 27 omsnoeringen per 
minuut en kan bediend worden met een 
startknop of voetpedaal. 

Promo: slechts € 2.500
Info?: bel 03/355.03.30!

Geldig tot 30/6/2018
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Continental Foods in Puurs is een grote 
fabrikant van soepen, warme en koude 
sauzen, bouillons, fonds, azijn, … waaronder 
tal van bekende merken, die u ongetwijfeld 
dagelijks gebruikt: Devos Lemmens, Liebig, 
Royco, Oxo, Imperial, De Blauwe Hand, V8, 
Lacroix, …. Continental Foods telt meer dan 
1000 medewerkers in Europa, verspreid over 
4 productiesites, 2 in Frankrijk, 1 in Duitsland 
en 1 in België (Puurs).  

In de productiesite in België werken 240 
mensen. De geschiedenis van Continental 
Foods in België gaat terug tot in 1760 met 
de bouw van een fabriek voor azijn van De 
Blauwe Hand. In 1886 produceren Mijnheer en 
Mevrouw Devos – Lemmens de eerste Pickles 
van Devos – Lemmens, een merk waarvan 
u vandaag (132 jaar later!) nog steeds de 
ludieke reclamespots op de radio hoort!  

Verleden jaar werd er beslist om voor de 
fabriek in Puurs te investeren in een nieuwe 
volautomatische palletwikkelaar met geïnte-
greerde palletlabeling. De 3 belangrijkste 
karakteristieken waaraan deze nieuwe 
installatie moest voldoen, waren: 
1)  Volledige datatracking: alle info wordt 

meegestuurd met het shoporder, nl het 
lotnummer, vervaldatum, aantal per pallet 
…

2) Capaciteit : tot 42 palletten per uur 
3)  Verschillende palletten door elkaar: 18 

wikkelprogramma’s worden op voorhand 
geprogrammeerd en automatisch 
opgeroepen in functie van het type pallet 
dat passeert.

Robert De Bont, Packaging Manager bij 
Continental Foods, onderstreept het belang 
van deze palletwikkel- en labelinstallatie: 
“Alles wat onze fabriek verlaat, passeert over 
deze lijn. Het mag dus duidelijk zijn dat we 
voor zo’n cruciale toepassing niets aan het 
toeval hebben overgelaten en kozen voor een 
partner, waarvan we 100% zeker wisten dat ze 
een betrouwbare partij waren! Daarom is onze 
keuze op Getra gevallen: Getra is één van de 
weinige bedrijven die zowel in automatische 
wikkellijnen als in palletlabeling gespeciali-
seerd zijn. Bovendien werken we al meerdere 
decennia met hen samen voor tal van codeer- 
en verpakkingsprojecten in onze fabriek.

Een bijzonder kenmerk van deze installatie 
zijn de twee palletlabelers: de éne neemt 
automatisch over van de andere wanneer de 
etiketrol moet gewisseld worden!”

Een elektronisch gestuurd voorreksysteem met 2 motoren.

De 30 Watt laser garandeert een mooie, 
strakke code tegen 16.000 stuks/uur.
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Palletten met verschillende afmetingen worden door elkaar aangevoerd. 
Het juiste wikkelprogramma wordt automatisch gekozen.

Alle palletten die de fabriek verlaten, passeren langs deze wikkelaar en palletlabelers van Getra. Te lage palletten worden 
niet gewikkeld en niet gelabeld. In dat geval wordt er gewoon een label geprint dat manueel gekleefd kan worden.

Aanvoer van de palletten via een AGV. Getra installeerde 2 palletapplica-
tors. De éne neemt automatisch over 
van de andere wanneer de etiketrol 
moet gewisseld worden.

CASE
STUDY
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De afdeling van Total, welke wij in Schoten 
bezochten, is gespecialiseerd in de productie 
en het afvullen van koelvloeistoffen. Deze 
koelvloeistoffen worden gebruikt in wagens, 
industriële voertuigen, machines voor de 
bouwindustrie, treinen, schepen … . In de 
fabriek te Schoten wordt meer dan 200.000 ton 
per jaar geproduceerd, wat wereldwijd verkocht 
wordt door Arteco. 

De koelvloeistoffen vinden hun weg naar 3 
types klanten:
1)  OEM’s : fabrikanten van voertuigen voor 

de “first fill”
2) Klanten in de aftermarket, dus “after fill”
3) Professionele voortverkopers

Total produceert zowel onder eigen label als 
private labels. In deze fabriek, waar 65 mensen 
werken staan 9 high-tech afvullijnen. Zowat 
de helft van de productie vertrekt in bulk en 
de helft wordt verpakt in recipiënten van 1 tot 
1000 liter.

Een belangrijk aspect tijdens het transporteren 
van de verpakkingen is de ladingzekerheid. 
Voor elk type van palletbelading heeft Total 
een ladingscertificaat, behaald in een erkend 
testlabo. Dit wordt steeds gegarandeerd door 
het stevig omwikkelen of omsnoeren van 
de diverse palletten. Vroeger gebeurde het 
vertikaal omsnoeren manueel, maar door de 
toegenomen aantallen, drong een automati-
sering zich dus op.

Frank Beckers, Plant Engineering Manager, legt 
uit waarom Total deze belangrijke investering 
aan Getra toevertrouwd heeft: “Wij zijn verplicht 
om een offerte te vragen aan 5 potentiële 
leveranciers. Na een grondige vergelijking van 
de prijzen, alle voor- en nadelen, alsook alle 
technische kenmerken, kwam Getra er als 
beste partij uit. Wat daarbovenop in het voordeel 
van Getra speelde, is het feit dat zij hier al 
geruime tijd leverancier zijn van horizontale 
strapmachines en ook van onze inktjetprinters 
(Videojet) op onze afvullijnen. Zodoende wisten 
we al dat Getra een betrouwbare partner is met 
een sterke technische dienst.”

De installatie bestaat uit 2 identieke vertikale 
omsnoeringsmachines van het type Getra TP 
703 VLM. In functie van het type pallet dat 
omsnoerd moet worden, zijn verschillende 
omsnoeringsprogramma’s (enkel, dubbel, 
kruis, … ) voorgeprogrammeerd. Om makkelijk

onderhoud te kunnen uitvoeren, staat één 
machine op rails, zodat ze snel uit elkaar 
kunnen gereden worden.

CASE
STUDY

Voor een optimale toegankelijkheid tijdens het onderhoud, staat 
één machine op rails, zodat ze makkelijk uit elkaar kunnen gereden 
worden.

De installatie bestaat uit 2 identieke omsnoeringsmachines van het 
type Getra TP 703 VLM. Al de verschillende te omsnoeren palletten 
zijn voorgeprogrammeerd.

In functie van het type pallett dat omsnoerd moet worden, zijn 
verschillende omsnoeringsprogramma’s voorgeprogrammeerd.

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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Gebruiksvriendelijke bediening via twee touch-
panels.

Beide omsnoeringsmachines zijn uitgerust met 
een aangedreven jumbocoil afroller.
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PepsiCo is een gigantische multinational met 
wereldmerken zoals Tropicana, Pepsi, Lays, 
Doritos, 7 UP, Cheetos, Lipton, Quaker, … Als 
een van de grootste voedingsmiddelen- en 
dranken-bedrijven ter wereld, heeft PepsiCo 
als missie om “consumenten wereldwijd te 
voorzien van smakelijke, betaalbare, geschik-
te en complementaire voedingsmiddelen, van 
ontbijtproducten tot snacks en dranken voor 
zowel overdag als ’s avonds”.  

In België heeft Pepsico 2 productieplants, 
één in Veurne (Lays, Doritos en Cheetos) 
en 1 in Zeebrugge,  waar hoofdzakelijk het 
vruchten-sap Tropicana wordt geproduceerd 
en afgevuld.  Deze ultramoderne fabriek 
werd 15 jaar geleden gebouwd, telt ruim 300 
medewerkers en draait 24/7. 

Getra had onlangs een gesprek met Dirk 
Franck (Plant Buyer) en Peter Decuyper 
(Technische Dienst) om te praten over de 
recente investering in 12 Videojet 1620 prin-
ters voor het printen van vervaldatums op de 
Tropicana  bricks.  Dirk Franck: “Wij werkten 
al sinds 2002 met Videojet Excel printers van 
Getra, over dewelke we gezien hun hoge 
betrouwbaarheid, uiterst tevreden waren.

Je zou dan vermoeden dat het voor de hand 
liggend is om de 12 nieuwe printers terug 
bij Getra te bestellen, maar niets is minder 
waar.  PepsiCo “worldwide” heeft immers een 
andere  preferred supplier. Niettemin was ik 
er sterk van overtuigd,” vervolgt Dirk Franck, 
“dat de nieuwe Videojet printers van Getra, 
het meest aan onze eisen voldeden. Wij 
hadden 5 belangrijke selectiecriteria opge-
steld: 
1) milieuvriendelijke inkt, dus geen MEK 
2) geen perslucht 
3) laag make up verbruik
4) gebruiksvriendelijke bediening 
5) weinig onderhoud 

De Videojet 1620  met de milieuvriendelijke  
inkt en een onderhoudsinterval van 14.000 
uur  leek ons zonder meer de beste keuze.  
Om dit alles te  objectiveren, hebben we van 
de 3 potentiële leveranciers alle mogelijke 
gegevens in geijkte  spreadsheets gezet en 
scores toegekend.  Zodoende waren we 
in staat om objectief aan te tonen dat de 
Videojet 1620 te beste aankoop was!” 

“De printers staan hier inmiddels bijna 5 
maanden in  productie en werken feilloos.  
Wij reinigen de printkoppen slechts 1 keer 
per week, maar dat is preventief, want 1 keer 
om de 2 à 3 weken zou ook volstaan”, besluit 
Peter Decuyper. 

CASE
STUDY

Pepsico investeerde in 12 nieuwe Videojet 1620 printers omwille van 
de hoge uptime en het beperkt make up verbruik.

De printkop wordt één keer per 
week preventief gereinigd in 

een speciaal daartoe voorzien 
handig reinigingstation.

De V461-D inkt van Videojet 
is een sneldrogende 
milieuvriendelijke inkt.

De printers draaien 24/7 productie.  Op elke 
verpakking wordt een vervaldatum en 
productiecode geprint.

7



8

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 rijstbloemsoorten. De groep heeft 
tal van bekende merken in haar portfolio 
zoals Bosto, Panzani, Lustucru, Ronzoni, 
… Ebrofoods is de absolute wereldleider 
in de rijstsector en de nummer twee als 
pastaproducent.

Bij Boost Nutrition (opgericht in 1920) wordt 
met ruim 95 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, alsook in bulk.

In het kader van een optimalisatieproject voor 
verdere automatisering van de verpakking, 
ging Hubert Peeters (Maintenance & Project 
Manager) op zoek naar een volautomatische 
dozensluiter. De machine moest in staat 
zijn om 300 dozen per uur te sluiten in 3 
verschillende formaten.

Het specifieke aan deze dozensluitmachine, is 
dat Getra ze heeft uitgerust met een hotmeltunit 
voor het dichtkleven van de flappen, in plaats 
van met traditionele tapekoppen. Hubert 
Peeters licht toe wat hiervan het voordeel is: 
“Wij merken dat we met hotmelt doorgaans 
toch een stevigere sluiting bekomen dan met 
tape. Tape durft af en toe wel eens loskomen 
met het risico dat de tape dan rond de rollen 
van onze rollenbanen draait.

Wij hebben voor Getra gekozen, omdat 
zij sinds lang onze leverancier zijn van 
codeerapparatuur en wij zijn heel tevreden 
over de samenwerking. Alles bij elkaar hadden 
wij 37 toestellen van Getra (inktjetprinters, 
labelapplicators en thermotransfertmodules). 
Met de dozensluiter en de lijmbak van Preo 
erbij, zitten we aan 39! Ook over deze 
investering zijn we tevreden. 

Inmiddels zijn we dus een tevreden klant van 
de 3 Getra divisies: Marking, Packaging en 
Adhesives!” 

CASE
STUDY

De gevulde dozen worden automatisch aangevoerd naar de Getra 
dozensluiter.

Het specifieke aan deze dozensluitmachine, is dat Getra ze heeft uitgerust met een hotmeltunit voor het dichtkleven van de 
flappen, in plaats van met traditionele tapekoppen. 

De smeltlijmgenerator Easy Touch van 
PREO is uitgerust met een pneumatische 
pomp en een microprocessor met 
kleurentouchscreen, om snel en makkelijk 
alle parameters in te stellen.

Het speciale ontwerp van de tank zorgt 
ervoor dat de lijm homogeen en doeltreffend 
wordt gesmolten, zodat er flink bespaard 
wordt op het energieverbruik.

In combinatie met de Getra E4030 lijm, 
kan dankzij de sterke kleefkracht, de 
goede vloeibaarheid en de lage viscositeit 
bovendien nog eens 40 à 50% op het 
lijmverbruik bespaard worden.
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Een snelle, compacte en bedrijfskzekere hotmelt-module met 90° 
nozzle voor een kwalitatieve lijmspuiting.

De doos wordt automatisch onderaan en bovenaan dichtgekleefd met 
hotmelt.
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De drukkerij van Corelio in Erpe Mere is 
gespecialiseerd in het drukken van tijdschrif-
ten, magazines, kranten, huis-aan-huis bla-
den, catalogi, stripverhalen, … Meer dan 210 
mensen in 5 ploegen staan hier dagelijks met 
veel plezier paraat voor het drukken van de 
ruim 500 titels die zij in het portfolio hebben, 
waaronder tal van bekende zoals Suske en 
Wiske, De Kampioenen, Story, Humo, Paris-
Match, Privé, Humo, Cinerevue, Goal!, Elle, 
… 

De grootste uitdaging in de drukkerijsector, 
is de enorme tijdsdruk: voor sommige week-
bladen betekent 1 uur te laat leveren al een 
schadeclaim en extra distributiekosten waar 
Corelio voor opdraait! Daarom is efficiën-
tie het sleutelwoord bij Corelio! De ganse 
productie dus prepress, druk, veredeling en 
afwerking, verpakking en verzending vinden 
plaats op één locatie. Robots verzorgen het 
interne transport van (half)afgewerkte pro-
ducten. De productielijn wordt steeds verder 
geautomatiseerd om sneller te werken en om 
kosten en milieu te sparen.

In het kader van die alsmaar toenemende 
automatisatie besloot Corelio verleden jaar 
om twee productielijnen verder te automati-
seren met een automatische palletwikkelaar. 
Wij gingen op bezoek bij Corelio voor een 
nabespreking van dit project met Ivo Brouns, 
Manager Maintenance en Engineering. 

Ivo Brouns: “De capaciteit was redelijk 
beperkt, namelijk +/- 4 palletten per uur, dus 
een draaitafelmodel volstond. Onze keuze 
is op Getra gevallen, omdat zij er qua prijs/
kwaliteit verhouding het beste uitkwamen. 
Om 100% zeker te zijn, hebben we ook 
een referentiebezoek gebracht aan Texet te 
Aarschot, een andere Getra klant met een 
gelijkaardige installatie. Achteraf gezien zijn 
we enthousiast over onzer keuze: de samen-
werking en de opvolging tijdens de installatie 
zijn optimaal verlopen, waardoor we de lijn 
nu perfect beheersen.”

Getra installeerde een Atlanta Mytho met 
een gesofisticeerd voorreksysteem met 2 
motoren. Voor de wikkelpositie is een positie 
voorzien om manueel hoeklatten te plaatsen 
op de te wikkelen pallet. De afvoer van de 
palletten gebeurt volledig automatisch met 
AGV’s.

CASE
STUDY

De palletwikkelaar is uitgerust 
met een gesofisticeerd 
voorreksysteem “PS”, dat 
electronisch gestuurd wordt 
door 2 motoren.

Na de wikkelpositie passeert elke pallet de automatische centreerunit, zodat ze perfect gepositioneerd wordt voor 
afname door een zelrijdende robot.

Palletiser 1

Getra installeerde een palletwikkelaar met een geïntegreerde 
draaitafel. De capaciteit bedraagt een 4-tal palletten per uur.

Getra palletwikkelaar Palletiser 2

De aanvoer van palletten komt via 2 palletisers van 2 productielijnen.
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Getra is een familiebedrijf dat bestaat sinds 1935, dat is meer dan 80 
jaar ervaring waar u gebruik van kan maken!

Met 2 vestigingen, één in Vlaanderen en één in Wallonië, staan wij dicht 
bij onze klanten.

Eén bedrijf met 4 sterk gespecialiseerde divisies: Adhesives, Engineering,
Marking, Packaging. Elke divisie heeft eigen commerciële en technische
medewerkers.

Getra is een financieel gezond en duurzaam bedrijf met een omzet van
19 miljoen Euro.

3000 actieve klanten kiezen jaarlijks voor Getra, dus onze betrouwbaar-
heid is bewezen!

Wenst u advies? 18 gedreven specialisten staan klaar voor u!
Contacteer één van onze 11 commerciële adviseurs in de field of één 
van de 7 commerciële medewerkers in de binnendienst.

Een team van 27 sterk technisch opgeleide medewerkers voeren jaar-
lijks 5.000 technische acties uit: installaties, onderhoud, herstellingen en
opleidingen. Continuïteit gegarandeerd!

De gemiddelde anciënniteit van ons team bedraagt 17,4 jaar: wij houden
van ons vak! Maak gebruik van onze knowhow en ervaring!

Getra installeert 800 machines per jaar, wij kennen uw toepassing!

Getra verstuurt jaarlijks ruim 13.000 colli en 3.500 palletten, waarvan 
95% 1 dag na de bestelling. Uw bestelling wordt snel geleverd!

Waarom kiezen voor Getra ?
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