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Kraft Foods: onbetwistbare wereldleider in voeding.
Bouwend op zijn 100-jarige traditie van kwaliteit en
innovatie is Kraft Foods uitgegroeid tot ’s werelds
tweede grootste voedingsbedrijf met een omzet van
34 miljard dollar (2006).
Het merkenportfolio van Kraft Foods behoort tot de
sterkste van alle ondernemingen uit de consumentenindustrie en situeert zich vooral in de categorieën van
chocolade, kaas, droge maaltijden en dressings. Kraft
heeft 35 merken die elk ruim 100 jaar geschiedenis
schrijven. Tot de Europese topmerken behoren Côte
d’Or, Milka, Toblerone, Jacobs, Carte Noire en
Philadelphia.
Naast zijn sterke kwaliteitsmerken dankt Kraft zijn
succes ook aan zijn 94.000 toegewijde medewerkers.
Kraft Foods opereert in 70 landen en verkoopt in meer
dan 155 landen. Getra gaat er prat op om in alle
vestigingen van Kraft Foods België haar producten en
diensten te mogen leveren.
Kraft Foods was op zoek naar een alternatief voor haar
bestaande etiketteertoestellen. De nieuwe leverancier
diende te beantwoorden aan een welomschreven
lastenboek met betrekking tot de kwaliteit van de
labellers, de service en de verbruiksgoederen. De
totaal behaalde quotering zou na een grondige
technische evaluatie, het commerciële uitgangspunt
worden, waarmee de verschillende potentiële
leveranciers zouden worden vergeleken.
De omdozen dienen individueel voorzien te worden
van een EAN barcode en een aangepaste productomschrijving. Deze informatie wordt rechtstreeks
vanuit het SAP systeem van Kraft Foods doorgestuurd
naar de Getra etiketteertoestellen.
Om ruimte in de productiehal uit te sparen, werd er
geopteerd om de labellers boven de transportband te
monteren, niettegenstaande dat het etiket op de zijkant
van de doos dient aangebracht te worden. Hiervoor
werd de Getra 924 met Sato 8485Se printmodule
geselecteerd, die zowel thermische als niet thermische
etiketten kan drukken en aanbrengen.
Na een proefperiode van drie maanden en een
grondige analyse, bleek het voorstel van Getra de
meest competitieve oplossing.

Een barcodescanner van het type Sick
CLV631 controleert de leesbaarheid van
de EAN code.
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Alpro is de pionier op het vlak van
plantaardige voeding.
Het bedrijf is de
Europese marktleider van voedingsproducten
op basis van soja:
a: 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 minder
land en 2,5 keer minder water nodig dan
zuivelproducten en staan voor 5 keer minder
CO2-uitstoot.
De Videojet P3400
P
met Sato
8485Se module is speciaal
ontworpen voor industriële ‘
print &
apply’toepassingen.

Het bedrijf telt meer dan 800 gepassioneerde
werknemers en heeft 4 productiesites (België,
Nederland, Frankrijk en Engeland).
Voor het drukken en aanbrengen van etiketten
op haar omverpakkingen had Alpro
ro reeds een
huisleverancier. Gerrit Nolf,, project engineer,
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
et 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
rsteuning van
Getra bij het aanmaken van de etiketten lay
layouts in Sato-taal,
taal, was van doorslaggevende
aard. De IT-afdeling
afdeling van Alpro kon op deze
manier haar volledige onafhankelijkheid
behouden in het creëren en doorsturen van
informatie naar de respectievelijke
lijke printers,
zonder dat dit een substantiële meerkost met
zich meebracht.
De ROI werd spectaculair ingekort, dank zij de
combinatie:
kortere
onderhoudsbeurten,
langere levensduur printkop en optimale
flexibiliteit software aansturing. Gerrit Nolf:: “Ik
heb veel voorbereidend werk gestoken in de
vergelijking van verschillende etiketteer
etiketteertoestellen, maar het heeft de moeite geloond.
Zowel op de productievloer, als in onze
maintenance- en IT-afdeling
afdeling zijn mijn collega’
s
zeer positief over de keuze, die ikk in
samenspraak met hen, genomen heb”

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
verkrijgba
met een tamptamp of blowmodule voor
het aanbrengen van de etiketten op
trays, omdozen, paletten, e.d.

De Videojet 255 met Sato 8460Se module is
het neusje van de zalm voor het dubbelzijdig
etiketteren 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
leesbaarheid van iedere EAN128, zodanig dat
het unieke karakter van ieder
i
SSCC label
gegarandeerd is ...
..

Getra profileert zich als leverancier van
totaaloplossingen voor alle mogelijke codeer
codeeren etiketteertoepassingen. Hoogwaardige
apparatuur en de nodige knowhow,, zijn de
perfecte ingrediënten om van potentiële
klanten, tevreden klanten te maken.
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De Videojet 2350 grootkarakterprinter onderscheidt zich door zijn
uitstekende printkwaliteit. De resolutie van 180 dpi garandeert
perfect geprinte barcodes. Printhoogte = 50 mm.

Getra integreerde
integreerde 4 Videojet Dataflex printmodules in de flowpackflowpack
machines, welke een haarscherpe afdruk op garanderen op
plastiekverpakkingen. De resolutie bedraagt 300 dpi.

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 rijstbloem-soorten. De groep
p 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 80 gedreven mensen
nsen 70.000 ton rijst
per jaar geproduceerd, bestemd voor de
Belgische en Europese markt. Het betreft het
volledige rijstgamma: rond-, medium –en
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.
Voor het printen van variabele gegevens, zoals
vervaldata, lotcodes en productiegegevens,
gevens,
heeft Boost Nutrition altijd beroep gedaan op
de apparatuur en diensten van Getra
Getra.
Hiervoor beschikt Boost Nutrition over bijna 3
30
printers van Getra. Het machinepark omvat
grootkarakterprinters voor het printen op
kartonnen dozen, thermotransfermodules voor
haarscherpe afdrukken op plastiekverpak
plastiekverpakkingen, labelapparatuur en tot slot enkele
Videojet printers van de 1000 serie.

De Videojet P3400 labelapplicator bedrukt de etiketten in
real time met een SATO printmodule , alvorens deze aan
te brengen op de zakken rijst.

De Videojet Dataflex is uitgerust
met een overzichtelijk,
gebruiksvriendelijk Touchpannel.

De Videojet 1000 –serie
serie is het neusje van de zalm van de
kleinkarakterinktjetprinters: een onderhoudsinterval tot 16.000
uur, een perfecte printkwaliteit en een ongeëvenaarde uptime
zijn maar enkele van de talrijke troeven.

Hubert Peeters, Maintenance & Project
Manager,, geeft uitleg: “De combinatie Getra
GetraVideojet is voor ons altijd de beste keuze
geweest. Enerzijds zijn de toestellen van
Videojet zonder meer de meest betrouwbare
op de markt, en anderzijds heeft Getra een
uitstekende Technische Dienst. Dit vertaalt
zich in een perfecte installatie, keurig
uitgevoerd onderhoud en een korte reactietijd
bij interventies”.
Onze laatste aanwinst, de Videojet 1520,
bevestigt dit nog maar eens. Deze printer
vraagt zo weinig aandacht in opstart en
gebruik, dat je haast zou vergeten dat hij er
staat. Wat ons het meest charmeert aan deze
nieuwe
toestellen,
is
het
hoge
onderhoudsinterval, alsook het gebruik van
morsvrije inktpatronen.”
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Pelgrims Verpakkingen, gevestigd in Onze-LieveVrouw-Waver tegen Mechelen, is eind jaren ‘60 opgericht en stelt inmiddels 26 mensen tewerk. Pelgrims
verpakkingen is een leidinggevende leverancier in
België voor broodzakken, sandwichzakken, fruitzakken,
kipzakken, versheidfolie, banketdozen, diepvrieszakken, ….
Al deze producten worden vanuit Pelgrims’ moderne
gebouwen verdeeld naar groothandelaars in
verpakkingen, supermarktketens en toeleveranciers
van bakkers, slagers, groentenhandel, …

Pelgrims Verpakkingen maakt maar liefst
3 miljoen zakken per dag!

Twee met een antisliplaag beklede rollen zorgen
voor een vaste folie voorrek van 150%.
Het voorreksysteem is motorisch gestuurd.

Deze unit bevestigt de folie automatisch aan
de te omwikkelen pallet. Na de omwikkelcyclus wordt de folie ook volledig automatisch
afgesneden en vastgelast. De ideale garantie tegen loshangende slierten rekfolie!

In deze gebouwen is niet enkel een sterk geautomatiseerd productieapparaat gehuisvest, maar ook meer
dan 6000 computergestuurde palletplaatsen en
moderne kantoren met up-to-date informaticapark en inhouse kleurenproofing.
Efficiëntie en rendement dankzij automatisatie en
informatisering : dat is de sleutel van het succes van
Pelgrims! Het machinepark met 13 flexopersen,
waarvan 4 voor quadri bedrukkingen, is uniek in België.
Verleden jaar ging Pelgrims Verpakkingen op zoek naar
een volautomatische wikkelaar met etiketteerunit voor
het verpakken en coderen van 25 palletten/uur.
Wim Pelgrims : “Omdat er weinig bedrijven in België
gespecialiseerd zijn in verpakking én codering, kwamen
we vrij snel bij Getra uit. De ervaring en referenties die
Getra ons kon voorleggen, boezemden vertrouwen in.
Tenslotte vielen we ook voor het robuuste, imposante
en tegelijkertijd mooie design van de VelociWraptor. De
palletwikkelaar en de etiketapplicator zijn nu ruim een
half jaar in dienst en alles verloopt feilloos.”
Getra installeerde een volautomatische wikkelstraat
van het type VelociWraptor Dynamix HS met DPS
voorreksysteem. Getra zorgde ook voor de aan- en
afvoerrollenbanen met in- en outfeed voor manuele en
elektrische transpalletten, de veiligheidshekken en de
muting. Tot slot werd een A5 etiketapplicator van het
type Videojet P3400 geïntegreerd.
Pelgrims investeerde ook in AGV’s zodat er geen
enkele operator nog moet zorgen voor de aanvoer van
palletten naar de wikkelaar en het op locatie zetten van
afgewerkte producten.

Achter de palletwikkelaar werd een Videojet
palletapplicator geplaatst met een inline Sato
printmodule.

