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NEWSLETTER

Verantwoordelijke uitgever Getra Newsletter: Cerclindus NV

Bruno Dyserinck

Nieuw bij Getra : 
een lijmbak zonder bak !

Een primeur in België: Getra lanceert de 
Invisipac, een hotmeltunit zonder tank!  De 
voordelen zijn talrijk… Met de Invisipac 
bereikt u in minder dan 10 minuten de 
bedrijfstemperatuur en kunt u dus vrij-
wel onmiddellijk aan de slag. Een ander 
belangrijk voordeel van dit systeem zon-
der reservoir, is dat de lijm minder lang 
op een hoge temperatuur bewaard wordt.  
Daardoor neemt de hoeveelheid verkool-
de kleefresten af: dus geen verkoolde lijm 
meer in de tank of de lijmslangen.

• snelle start
• nauwelijks onderhoud
• geen verstoppingen

1000 x Videojet 1000

Sinds de lancering in 2012 van de Videojet 
1000-serie, de eerste inktjetprinter ter 
wereld die nagenoeg volledig onder-
houdsvrij is, werd inmiddels het 1000ste 
exemplaar in België aan de man gebracht!  
Getra dankt al haar trouwe klanten voor 
het vertrouwen dat zij ons schonken.  De 
1000-serie van Videojet dankt haar suc-
ces aan de extreem grote onderhoudsin-
tervallen (tot 14.000 uur), de grote uptime 
en de morsvrije cartridges.

Getra Marking “Labeling Days”

In maart organiseerden we de Labeling 
Days. Tijdens deze opendeurdagen welke 
plaatsvonden in onze vestigingen te 
Wommelgem en Lochristi, demonstreer-
den we ons volledig gamma etiketteer-
toestellen, print & apply, palletetikettering, 
thermotransfert, software …. Veel aan-
dacht ging uit naar het nieuwste print & 
apply toestel van Videojet: de 9550. Op 
de laatste bladzijde van deze newsletter, 
ontdekt u wat de Videojet 9550 zo specta-
culair en vooral zo uniek maakt.  Wij dan-
ken de 43 bedrijven die een kijkje kwamen 
nemen voor hun aangenaam bezoek!

Nieuwe Technical Manager Getra

Sinds 1 januari 2015 wordt de Technische 
Dienst Getra geleid door Bruno Dyserinck.  
Met zijn 7 jaar Field Service ervaring, is 
Bruno de geknipte man om het profes-
sioneel technisch team van 23 man sterk, 
te leiden naar ons belangrijkste objectief: 
maximale klantentevredenheid!
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All Freez, lid van de groep Incopack, is een 
ervaren en dynamisch Belgisch verwerkings-
bedrijf voor diepgevroren visproducten. Het 
productengamma wordt onder private label of 
“All Freez” label aangeboden aan de retail, de 
foodservice en de industrie. 

De verpakking wordt op klantenvraag ont-
wikkeld; van geïllustreerde plastic zakjes of 
doosjes voor de supermarktketens tot verpak-
kingen voor de catering of de industrie.
Dankzij een strenge selectie in de grond-
stoffenvoorziening kan All Freez garant staan 
voor uitsluitend kwalitatief hoogwaardige diep-
vriesproducten. Dit wordt bevestigd in een 
BRC - en IFS certificaat.   Het bedrijf telt 45 
vaste en 15 interim medewerkers te werk, 
die 4500 ton/jaar verwerken, goed voor een 
omzet van 15,2 miljoen.

Wij hadden een gesprek met René Vanvlijmen, 
verantwoordelijk voor aankoop en product-
ontwikkeling:  “Omdat al onze producten 
in de winkelrekken komen te liggen, is een 
mooi ogende en aantrekkelijke verpakking, 
een cruciale vereiste.  Een belangrijk ele-
ment van zo’n mooie verpakking, is een 
goed geprinte, duidelijk leesbare vervaldatum, 
omdat die datum door nagenoeg iedere con-
sument wordt gecheckt.  Vroeger gebruikten 
wij embossing, een soort blinddruk.

Om nog mooier te kunnen coderen, besloten 
we verleden jaar te investeren in modernere 
technologie.  We contacteerden Getra, omdat 
zij gelden als de referentie in de markt van 
markeren en coderen.  Guillaume Versteylen, 
productmanager laser- en labeling, sprak 
ons over de specifieke voordelen van laser-
technologie: snel, duidelijke mooie codes, 
nauwelijks onderhoud en geen verbruiks-
goederen, stuk voor stuk voordelen die ons 
wel bekoorden.

We kregen gedurende enkele dagen een 
Videojet 3320 op proef, een laser met een 
vermogen van 30 Watt.  En inderdaad … de 
opgesomde voordelen werden ook snel in 
de praktijk duidelijk.  Daarom beslisten we 
vastberaden om het toestel aan te kopen, een 
keuze waar we nog geen spijt van hebben 
gehad!

De laserprinter is inmiddels meer dan 2 jaar in 
gebruik en wij hebben nog geen enkel issue 
gehad! Een bijkomend prettig voordeel dat we 
nu hebben, is dat onze dagelijkse productie 
dankzij deze snellere technologie met bijna 
10% gestegen is.  ”

Videojet 3320 laser met een vermogen van 30 Watt.

Een plexi afschermkap en afzuiging garanderen de afvoer van dampen.
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Het laserlicht wordt geabsorbeerd door het substraat dat zal verstuiven, waardoor er een contrasterende ondergrond 
verschijnt.

René Vanvlijmen: “Wij hech-
ten véél belang aan kwaliteit, 
waar een mooie verpakking een 
belangrijk deel van uitmaakt: 
een duidelijke, mooie vervalda-
tum is dus essentieel.”
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Ardo en Dujardin Foods, twee West-Vlaamse 
bedrijven actief in diepvriesgroenten, zijn 
sinds 1 januari 2015 samengesmolten!  Ardo 
en Dujardin tellen 20 productie-, verpakkings- 
en distributiesites in acht Europese landen.  
Het stevige familiebedrijf telt 3.500 medewer-
kers, waarvan ruim 850 in West-Vlaanderen.  
De groep wordt nog steeds geleid door de 
familie Haspeslagh en verkoopt jaarlijks maar 
liefst 805.000 ton diepvriesgroenten!

Voor deze casestudy gingen we een kijkje 
nemen bij Dujardin in Koolskamp, goed voor 
160.000 ton/jaar.  Dagelijks komen hier verse 
groenten toe van de “Vlaamse boer”, vanuit 
Frankrijk en ook een gedeelte via import.  De 
groenten worden bewerkt, geblancheerd en 
ingevroren tot -25°C.  Vervolgens worden 
ze opgevangen in kisten en gestockeerd.  
Dankzij die stockage, kunnen seizoensgroen-
ten toch heel het jaar door aan de klanten 
geleverd worden.  Dujardin verpakt zowel 
onder eigen label als private label. 

In de vestiging te Koolskamp staan 10 afvul- 
en verpakkingslijnen, met daarop een ther-
motransferprinter voor het aanbrengen van 
de vervaldatum en de lotcode.  In 2013 
waren deze 10 printers aan vervanging toe, 
enerzijds omwille van de leeftijd, anderzijds 
omwille van talrijke stilstanden ten gevolge 
van lintbreuken.

Bart Nollet (Maintenance Manager), legt uit: 
“Wij hechten enorm veel belang aan upti-
me, met andere woorden het minimaliseren 
van stilstanden. Uit ons OEE opvolgsysteem 
bleek dat de stilstanden met betrekking tot de 
printers vlug een aantal uren per maand was. 
Tijd dus om na te gaan of er in de markt toe-
stellen waren die een betere uptime hadden. 
Getra stelde de Videojet Dataflex voor, een 
toestel dat dankzij emulatie 100% compatibel 
is met onze vorige printers.

Wij hebben de Videojet Dataflex gedurende 
1 maand continu getest en het resultaat was 
werkelijk verbluffend: zelden een lintbreuk 
en dus ook geen ongewenste stilstanden!  
Bovendien kunnen wij nu, dankzij de lintleng-
te van 1200m, in sommige ploegen werken 
zonder een lintwissel te moeten uitvoeren!  
De keuze was snel gemaakt: in 2013 werden 
de eerste vijf toestellen vervangen en in 2014 
de volgende vijf.  Op de OEE rapportering vin-
den we de printers, gelukkig maar, nagenoeg 
niet meer terug. Enkel tijdens de opstartfase, 
maar dit heeft te maken met de opleiding van 
de operatoren die trouwens zeer goed is ver-
lopen!” besluit een tevreden Bart Nollet.

Eenvoudig plaatsen van de folie !
→ direct van de afrol- naar oprolunit, zonder extra geleidingsrollen, 
zonder koppelingen, …

Printen van vervaldata, lotcodes, ingrediënten, barcodes, productie-
gegevens, … 

De te printen gegevens worden vanuit het netwerk via een emulatie 
software naar de printers gestuurd.  
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De Videojet Dataflex kan op 2 manieren werken:
1) Continu : de te coderen folie is in beweging
2) Intermittend : de te coderen folie staat stil

Dankzij de lintlengte van 1200 meter, kunnen sommige 
ploegen heel hun shift doorwerken, zonder een lintwissel te 
moeten uitvoeren.

De printkop van 300dpi, garandeert een uitstekende print-
kwaliteit.



De sterkte van de Videojet 9550 is de eenvoud: het aantal 
onderdelen werd tot een absoluut minimum beperkt! 
Nooit eerder had een print & apply toestel zo weinig 
onderdelen, wat uiteraard de betrouwbaarheid bevordert.

De te printen gegevens worden vanuit 
het netwerk de printer gestuurd.
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Fides Petfood is een Belgische producent 
van private label honden- en kattenvoeding. 
Het biedt een breed gamma van producten 
aan, bestemd voor diverse klanten in de dis-
tributiesector van hyper- en supermarkten en 
speciaalketens voor dier en tuin.

Fides Petfood maakt deel uit van de familiale 
bedrijvengroep “Group Depré” en startte 
begin 2006 een volledig nieuwe en ultramo-
derne productie-eenheid op te Oostende. De 
laatste nieuwe technologie werd toegepast 
en resulteerde in een modern en flexibel 
productie-apparaat dat beantwoordt aan de 
hoogste kwaliteitsnormen. 

De groei is op zijn zachts gezegd, merkwaar-
dig te noemen: in 2006 produceerde Fides 
Petfood met een ploeg 8000 ton per jaar 
en vandaag werkt het bedrijf in 5 ploegen is 
goed voor een productie van 60.000 ton/jaar!

Voor het coderen van hun producten, maakt 
Fides gebruik van technologie van Videojet, 
aangeboden door Getra.  Wij laten Thijs 
Tempelaere (verantwoodelijke techniek) aan 
het woord: “Wij maken gebruik van verschil-
lende technologieën om te coderen: kleinka-
rakter inktjet om rechtstreeks op de zakken 
te printen, grootkarakter inktjet om dozen te 
markeren en tot slot etiketteerapparatuur om 
onze dozen te voorzien van een label.

Het is dan ook voor de hand liggend dat we 
op zoek gingen naar één partner die ver-
trouwd is met deze 3 technologieën.  Omdat 
we al goede ervaringen hadden met Getra, 
beschouwden we ze ook als een potentiële 
partner voor onze nieuwe codeertoestellen.  
Bart Vercaigne, Sales Engineer Getra, legde 
uit dat alle Videojet codeertoestellen een 
identieke interface hebben en op een uni-
forme manier aangestuurd worden, wat wij 
als een aanzienlijk voordeel beschouwden!

Ook qua verbruik van inkt en make up scoor-
den de inktjetprinters van Getra bijzonder 
sterk, waardoor de prijs/kwaliteit verhouding 
in het geheel het meest gunstig was.  Tot slot 
werden we overtuigd van het revolutionaire 
karakter van het nieuwe print & apply etiket-
teertoestel van Getra, de Videojet 9550.  Ook 
de samenwerking met de Technische Dienst 
van Getra verloopt uitstekend!” rondt Thijs 
Tempelaere af. 

1)  etiket wordt aangebracht via 
“peel-off”

2) een pneumatische  
cilinder nadert de doos



Print & Apply

Inktjet

De sterkte van de Videojet 9550 is de eenvoud: het aantal 
onderdelen werd tot een absoluut minimum beperkt! 
Nooit eerder had een print & apply toestel zo weinig 
onderdelen, wat uiteraard de betrouwbaarheid bevordert.

Dankzij het lage verbruik van inkt en make up,  
scoort de prijs/kwaliteit verhouding van de 
Videojet 1520 heel sterk.
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3) de cilinder drukt het etiket aan “om de 
hoek”

4) langs beide zijden van de doos is de 
barcode duidelijk zichtbaar



De palletwikkelstraat werd ontworpen voor 
een capaciteit van 50 paletten per uur. 
De hoogte, de lading en de vorm van de 
paletten zijn heel divers.
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Met 50.000 medewerkers in meer dan 80 landen is 
AkzoNobel ’s werelds grootste producent van coatings 
en chemicaliën.  AkzoNobel Paints ontwikkelt, produ-
ceert en commercialiseert decoratieve verven onder een 
aantal sterke merknamen zoals Levis, Sikkens, Trimetal, 
Hammerite, Xyladecor, Herbo en Polyfilla.  Akzo Nobel is 
veruit marktleider op de Belgische markt.

Wij bezochten het distributiecentrum in Vilvoorde, waar 
34 mensen dagelijks gemiddeld 8.000 orderlijnen verwer-
ken, wat neerkomt op een 2 à 300 paletten per dag, goed 
voor 8 à 10 trailers.  Alle orders die vandaag binnenko-
men, worden morgen geleverd!  In het distributiecentrum 
dat 15.000 paletlocaties telt, komen goederen toe van 
zusterbedrijven vanuit gans Europa, maar voornamelijk 
vanuit AkzoNobel Machelen, waar jaarlijks maar liefst 20 
miljoen liter verf wordt geproduceerd! 

Omwille van de toenemende activiteit in het distributie-
centrum, besloot AkzoNobel een 2-tal jaar geleden om 
een audit te laten uitvoeren over de logistieke stromen, 
de handling, de verpakking …  Een belangrijk optimalisa-
tiepunt dat werd voorgesteld, was de automatisatie van 
de omwikkeling van de paletten.  Tot op heden werkte 
men met 3 standalone wikkelmachines, wat soms wacht-
tijden met zich meebracht voor de orderpickers.  De audit 
wees uit dat één volautomatische installatie deze wacht-
tijden volledig zou wegwerken. 

Patrick Ots, Distributie Manager plant Vilvoorde en 
Machelen: “Bij AkzoNobel is het de gewoonte om voor 
ieder investeringsproject minstens 3 potentiële leve-
ranciers te vergelijken.  We kenden de markt niet, dus 
de 3 uitgenodigde firma’s waren onbekenden voor ons.  
Daarom hebben we veel belang gehecht aan referentie-
bezoeken.  Getra kon moeiteloos tal van tevreden refe-
renties voorleggen met gelijkaardige installaties, waarvan 
we er twee bezocht hebben.  Deze bezoeken hebben ons 
veel vertrouwen ingeboezemd.  Daarnaast waren er ook 
een aantal specifieke eigenschappen van de machine 
zelf, die ons wisten te charmeren.  Ik denk bijvoorbeeld 
aan de geavanceerde methode om de folie te calibreren, 
hechten en af te snijden, alsook de éénvoud van de top-
veldispenser. 

Ondanks al die extra pluspunten, die voor ons een 
belangrijke meerwaarde betekenden, was de prijszet-
ting van Getra ook heel correct. Tot slot hadden we bij 
Getra ook een goed gevoel bij de aanpak van de Sales 
Engineer en de Project Manager.  Al deze factoren deden 
onze beslissing in het voordeel van Getra uitdraaien, een 
beslissing die we ons nog niet beklaagd hebben.  Bij aan-
vang waren er wel wat hiccups met de topveldispenser, 
maar die werden correct opgelost.” 

De geïnstalleerde verpakkingslijn bestaat uit een volauto-
matische wikkelmachine van het type Revolution, uitge-
rust met een in lijn topveldispenser.  Er is 1 opzetpositie, 
topvel positie, wikkelpositie en 3 bufferposities aan de 
uitgang waarvan 1 afname positie.

CASE
STUDY



De palletwikkelstraat werd ontworpen voor 
een capaciteit van 50 paletten per uur. 
De hoogte, de lading en de vorm van de 
paletten zijn heel divers.

De topveldispenser staat in de lijn 
voor de wikkelaar

Draaiarmwikkelaar met  
geïntegreerde aandrukplaat

Geïntegreerd blaassysteem en 
verwarmde teflonblokken die 
verend worden opgesteld,  
om een goed aanhechting  
te verzekeren.

Patrick Ots : “Wij hadden snel een goed 
gevoel bij de deskundige aanpak van de 
Sales Engineer en de Project Manager 
van Getra.  Ook de referentiebezoeken 
waren overtuigend’!”
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Robberechts te Turnhout is de referentie 
bij uitstek voor kantoormeubelen. De rijke 
geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot in 
1880: het bedrijf is dus inmiddels maar liefst 
135 jaar oud! Robberechts startte als fabrikant 
van zware, kwalitatieve brandkasten, waar-
van de toenmalige eigenaar schaalmodellen 
bouwde, om met paard en kar aan potentiële 
klanten te demonstreren, omdat de originele 
veel te zwaar waren.  Handgeschreven getui-
genissen van 100 jaar oud van tevreden 
klanten, wiens brandkast bombardementen 
tijdens de oorlog had doorstaan, sieren van-
daag de hall van het supermoderne gebouw 
te Turnhout. Toen al stond kwaliteit voorop!

Des te ouder het bedrijf, des te moderner 
vandaag de fabriek en haar hedendaagse 
meubelen. De fabriek met een oppervlakte 
van 46.000 m², is in haar 3 afdelingen, name-
lijk hout, metaal en poederlakkerij, uitgerust 
met de meest moderne, ergonomische en 
energiezuinige machines voor de productie 
van voornamelijk bureaukasten, ladeblokken 
en bureau’s. Robberechts produceert ook 
nog steeds brandkasten, maar het aandeel is 
sterk verminderd. Overheidsbedrijven, minis-
teries en grote bedrijven zijn van oudsher 
belangrijke klanten voor Robberechts.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen) speelt een belangrijke rol in alle kern-
processen, zo ook in productie en verpakking. 
Daarom wordt veel aandacht besteed aan auto-
matisatie en ergonomie. In haar continue zoek-
tocht naar optimalisatie van deze processen, 
kwam verleden jaar de verpakking van ladenblok-
ken aan bod, welke manueel omsnoerd werden. 
Robberechts besloot dit proces te automatiseren, 
ter bevordering van de snelheid en de ergonomie.

Wij hadden een gesprek met Jef Van Gael, 
Engineering Manager: “Eigenlijk hadden we in 
het verleden nog niet heel veel zaken gedaan 
met Getra, maar de machine die zij aanboden, 
leek ons niet enkel het meest geschikt voor 
deze toepassing, ook qua prijs/kwaliteit verhou-
ding zat ze bijzonder goed. Wat ons bij Getra 
ook beviel, was hun zogenaamd VP 3 concept. 
Dit impliceert dat de machine gedurende 3 jaar 
na aankoop, onder full omnium garantie valt.”

Getra integreerde een TP 601Y in de auto-
matische lijn.  Bij de TP 601Y staat de laskop zij-
delings opgesteld, waardoor deze machine zich 
uitstekend leent voor een integratie in automati-
sche verpakkingslijnen. Verder is deze machine 
uitgerust met een automatische strap-ejectie: bij 
een incidentele omsnoering zonder pak, wordt 
de strap automatisch uitgeworpen. In geen tijd wordt de machine “in de lijn” en “uit de lijn” gereden, bijvoorbeeld om onderhoud uit te voeren.

Rond elke ladenblok worden twee 
omsnoeringen aangebracht.
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In geen tijd wordt de machine “in de lijn” en “uit de lijn” gereden, bijvoorbeeld om onderhoud uit te voeren.

Bij de TP 601Y staat de laskop zijdelings opgesteld, waardoor deze machine zich uitstekend leent voor een integratie in 
automatische verpakkingslijnen.  Verder is deze machine uitgerust met een automatische strap-ejectie: bij een incidentele 
omsnoering zonder pak, wordt de strap automatisch uitgeworpen.
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Het revolutionaire ontwerp  van de 9550 rekent af met mechanische afstelling, slijtage onderdelen en storingsgevoelige punten waar 
print & apply apparatuur traditioneel mee te kampen heeft.
De kracht zit hem in de eenvoud!  Het aantal onderdelen is tot een absoluut minimum beperkt.  

Nooit eerder bestond een print & apply toestel uit zo weinig onderdelen!

Een revolutie op het gebied van Print & Apply !

Etikettenrol van 830 meter

Gebruiksvriendelijke  
Clarity Interface

Inklapbare 
afwikkelspil
om snel labels te 
kunnen wisselen

Eenvoudig pad om in 
minder dan 60 seconden 
labels en linten te wisselen

“Ribbon save” druklintbesparing
Druklintrol van 830 meter

Getra lanceert de Videojet 9550


