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Een perfect gekableerde, overzichtelijke en goed bereikbaar
opgestelde stuurkast.

Automatische folieklem

Aandrukkussen met 2 geïntegreerde hete lucht blazers

Een perfecte hechting van het
folie-einde wordt gegarandeerd

Greif is actief op het gebied van industriële
verpakkingen en bijhorende diensten. Greif heeft een
jarenlange ervaring met het produceren van stalen
vaten, fiber (kartonnen) vaten, plastic vaten en IBC’s.
Deze verpakkingen worden wereldwijd gebruikt voor de
chemische, farmaceutische, landbouw- en voedselindustrie.
Het bedrijf heeft vestigingen in meer dan 40 landen om
zowel wereldwijde als regionale klanten te bevoorraden. Met trots vermeldt Greif enkele “groten”
onder haar klanten : DOW, Nynas, Texaco, Akzo, DSM,
Shell, …
In België heeft Greif vestigingen in Lier en Gent. In Lier,
waar men ongeveer 90 mensen tewerkstelt, worden
grote stalen en plastic vaten geproduceerd.
Voor de verpakking van plastic vaten gebruikt Greif
rekfolie. Rekfolie heeft naast een beschermende
functie ook een stabiliserende functie. Wanneer 12 lege
plastic vaten 3 meter hoog op elkaar gestapeld zijn, is
dit essentieel daar het gewicht heel laag is.
Dries Leysen, Plant Manager Greif België : “Onze
bestaande installatie voldeed niet meer aan de huidige
kwaliteits- en veiligheidseisen. Daarom beslisten we te
investeren in een nieuwe, moderne installatie.
We spraken met verschillende potentiële partners. Het
viel ons onmiddellijk op dat Getra zich onderscheidt
door hun projectmatige aanpak. De grondigheid, de
diepgang, het meedenken, de reactiviteit, de referenties, … gaven me het vertrouwen dat ik bij andere
bedrijven niet kreeg. De mensen van Getra verkopen
niet zomaar een machine, ze verkopen een totaaloplossing”, geeft Dries Leysen aan.

Voorreksysteem : alle
parameters zijn aan te sturen

“Tijdens de installatie werd dit gevoel alleen maar
versterkt. De techniekers van Getra toonden allen
dezelfde betrokkenheid en ernst. De installatie is ruim
een half jaar in gebruik en alles verloopt vlekkeloos.”
De wikkelaar die we bij Greif installeerden is een
volautomatische draaitafelwikkelmachine, type Epipack
Capax. De machine is uitgerust met een zeer
gesofisticeerd voorreksysteem, een automatische
topveldispenser en een aandrukplaat. De perfecte
hechting van het folie-einde wordt gegarandeerd door
een nieuw uniek systeem, namelijk hete lucht.
Tenslotte installeerde Getra ook de automatische
aan- en afvoerrollenbanen, de muting en de veiligheidshekken.

Eindresultaat : een zeer
stabiele verpakking klaar voor
transport.

De automatische aandrukplaat
houdt de 12 vaten goed bij
elkaar tijdens het wikkelen
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Unit om automatisch een topvel (2 breedtes)
aan te brengen

Tijdens de wikkelcyclus houdt de aandrukplaat het dekvel
op zijn plaats

Foliewagen met gemotoriseerde voorrek

Het bedrijf De Ceuster Meststoffen, beter bekend onder
de afkorting DCM, werd in 1976 door Herman De
Ceuster opgericht. DCM is fabrikant van organische
meststoffen, bodemverbeteringsmiddelen en potgronden, zowel naar de hobby- als de beroepssector.
De maatschappelijke zetel bevindt zich sinds de
oprichting in Sint-Katelijne-Waver, de productie-eenheid en alle administratieve diensten bevinden zich op
de Bannerlaan in Grobbendonk. Al bijna 30 jaar speelt
DCM een vooraanstaande rol op het vlak van bodemvruchtbaarheid, bemesting, beënting en substraten.
De groei van DCM noopte de capaciteit van het
verpakkingsapparaat sterk uit te breiden. Tijdens
piekmomenten moeten bij DCM maar liefst 70 à 80
palletten per uur met rekfolie omwikkeld worden.
Het betreft 4 types palletten (euro-, industrie-, CP
industrie- en 1/2-europalletten) die willekeurig worden
aangevoerd. Na het aanbrengen van een dekvel kan
de pallet bovendien nog volgens 2 programma's
omwikkeld worden : stofdicht of waterdicht.
Geert Brosens, hoofd productie bij DCM : "Het is voor
de hand liggend dat de rol die deze palletwikkelaar
moet vervullen, cruciaal is in ons verpakkingsproces.
De geringste stilstand legt het productie-apparaat stil
omdat de buffermogelijkheden beperkt zijn."
"De betrouwbaarheid van deze installatie", vervolgt
Geert Brosens, "hangt niet enkel af van de palletwikkelaar op zich, maar ook van alle elementen eromheen
zoals de rollenbanen, de muting, de sturing, de software, ... Vandaar dat we ons uitsluitend georiënteerd
hebben op bedrijven met voldoende ervaring in
engineering. Getra had bij ons al eerder bewezen een
slagvaardige partner te zijn voor dit soort complexe
projecten, meer bepaald met de in ons computernetwerk geïntegreerde Videojet inktjetprinters. Na een
uitgebreide studie en verschillende fieldbezoeken
hebben we uiteindelijk terug voor Getra gekozen."
Getra installeerde een volautomatische ringwikkelaar
van Erapa Lenzen, type Dominant 1800, inclusief
rollenbanen voor de aan- en afvoer. Deze ringwikkelaar
is voorzien van een topveldispenser, een aandrukplaat,
verschillende wikkelprogramma's en folielasmogelijkheden, een heftafel,…
Geert Brosens : "De moeilijkheden waarmee we tijdens
de inbedrijfsname mee werden geconfronteerd, zijn
nauwgezet opgevolgd en vakkundig opgelost door
Getra. Onze nieuwe ringwikkelaar loopt al geruime tijd
feilloos en 100% naar onze tevredenheid …"

Stroomvoorziening en
signaaluitwisseling tussen
de foliewagen en de ring via
sleepcontacten

Overzichtelijke en
eenvoudige bediening
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Geïntegreerde
draaiarmwikkelaar

Miko Pac, gevestigd te Turnhout, is de
kunststofafdeling van de Miko-groep.
De
geschiedenis van de Miko-groep gaat terug tot
in 1801, meer dan 200 jaar geleden, toen Leo
Michielsen een handel in koloniale waren
opstartte.
Het is pas rond de eeuwwisseling, omstreeks
1900, dat de onderneming besloot om als
kernactiviteit een koffiebranderij uit te bouwen
onder de merknaam Miko. Het Belgische
‘
model’van de typische Miko koffieservice is
inmiddels
ook
ingeplant
in
Frankrijk,
Nederland, Engeland, Duitsland, Polen,
Tsjechië, Slowakije en Australië.
Uit de koffiebranderij, die in 1958 de
éénkopsfilter lanceerde en als dusdanig een
ruime expertise opdeed op het terrein van
kunststof, groeide naast de koffieserviceafdeling een tweede kernactiviteit van de Mikogroep, nl. kunststofverwerking: Miko Pac.

Automatische topveldispenser

De kunststofverwerkingsafdeling produceert
hoogwaardige kunststofverpakkingen voor de
voedings- en health care industrie en beschikt
zowel in België als in Polen over een
productieonderneming.
In de Belgische
productievestiging staan maar liefst 40 spuitgietmachines, 12 thermoformingmachines en 3
extruders.
Het uit te voeren wikkelprogramma wordt vanuit de software van Miko Pac doorgestuurd naar de palletwikkelaar
Dankzij een forse groei, investeerde Miko Pac
onlangs in een gloednieuw, volledig geautomatiseerd magazijn met maar liefst 12.000
palletlocaties, 2 AGV’
s en 3 smallegangenheftrucks.
Ook voor het omwikkelen van de palletten,
ging Miko Pac op zoek naar een nieuwe,
automatische lijn.
Getra bood een
volautomatische
wikkelaar
met
topveldispenser aan. Het betreft een installatie die
probleemloos palletten met verschillende
afmetingen en metalboxen, die in willekeurige
volgorde door elkaar komen, kan omwikkelen.
De capaciteit bedraagt tot 400 palletten per
dag.

De lange aanvoerband onder een kleine helling, zorgt voor een grote bufferruimte.

De armwikkelaar is voorzien van:
- een motorisch gestuurd voorreksysteem met 2 motoren
- automatische topveldispenser
- een las-, snij- en grijpunit
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Corelio is de grootste Belgische
lgische uitgever van
gedrukte en digitale nieuwsmedia.
De
geschiedenis van de uitgeverij gaat terug tot in
1914 met de oprichting van nv De Standaard.
Doorheen de geschiedenis kwamen daar tal
van bekende titels bij zoals Het Nieuwsblad,
De Gentenaar, Het Volk, L’
Avenir, Jobat, …
Met participaties in De Vijver Media (VT4,
Vijftv, Woestijnvis, Humo) en Radio Nostalgie
is Corelio ook een belangrijke speler in het
audiovisuele landschap.
De drukkerij activiteiten zijn ondergebracht
ebracht op
4 locaties: één heatsetdrukkerij in Anderlecht
en één in Erpe-Mere,
Mere, één coldsetdrukkerij in
Groot-Bijgaarden en één in Paal-Beringen.
Beringen.
Corelio Printing is de grootste Belgische
drukkerij en is sterk gespecialiseerd in zowel
vellen- als rotatie offset.
Gezien de enorme tijdsdruk die er in een
krantendrukkerij heerst, is het voor de hand
liggend dat de ganse productie, dus prepress,
druk, verpakking en verzending goed op elkaar
afgestemd moeten zijn. Voor de drukkerij in
Anderlecht bleek de verpakking
akking van de
palletten een bottleneck
eck te zijn. Daarom drong
een investering in de automatisatie van het
omsnoeren en omwikkelen zich op. Qua
kwaliteit en betrouwbaarheid van de installatie,
alsook voor wat betreft de reputatie van de
dienst-na-verkoop,
oop, liet Corelio niets aan de
twijfel over.
Jozef Verschaffel (productiemanager): “Tijdens
de eerste verkennende gesprekken met
potentiële leveranciers, bleek al heel snel dat
Getra veel ervaring heeft met Engineering
gprojecten en dus met kennis van zake
zaken
spreekt. Dan hebben we tal van klanten van
Getra bezocht met gelijkaardige projecten,
welke stuk voor stuk uitermate tevreden waren
over de machines en de technische dienst van
Getra. Eigenlijk was de keuze dus niet zo
moeilijk … ”
De installatie bestaat
taat uit een volautomatische
omsnoeringsmachine met een Titan VK10
omsnoeringskop en een palletwikkelaar type
SpinoWraptor Trans. Deze installatie kan tot
30 palletten per uur volledig automatisch
omsnoeren (4 omsnoeringen) en omwikkelen.
Bij het neerzetten
ten van de pallet aan de
invoerbaan, kiest de operator in functie van de
pallet het juiste programma en de rest gebeurt
automatisch. Nauwelijks 2 minuten later staat
de pallet klaar, omsnoerd en omwikkeld!
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Eenvoudige keuze van omsnoer- en
wikkelprogramma in functie van het
type pallet.

De elektrische kast: waar technologie
en esthetiek elkaar ontmoeten… .
Uitgerust met Wifi voor remote contole.

De omsnoeringsmachine is uitgerust met een TITAN VK10
omsnoeringskop. De aandrukpers drukt het geheel met de juiste
kracht stevig samen, alvorens de
e omsnoering gebeurt.

De palletwikkelaar is voorzien van een
gemotoriseerd voorreksysteem voor
optimale foliebesparing.

De lijncontrole software visualiseert de
status van elke pallet over heel de lijn.
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