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Hergebruik van verbruikt kartonnage

Sinds 2001 levert de firma Automoción 
Oryx Parts S.L. motoronderdelen 
vanuit het Spaanse Zaragoza aan haar 
Europese klanten. Daarbij komt een 
grote hoeveelheid aan verbruikt verpak-
kingsmateriaal vrij, dat niet alleen veel 
tijd vergt, maar ook kosten met zich 
meebrengt. Nu gebruikt het familiebe-
drijf een HSM verpakkingsopbolma-
chine, die duurzaam gebruik creëert. 

De experts van de 12-koppige 
onderneming leveren hun klanten 
de benodigde motoronderdelen, die 
nodig zijn voor een snelle, volledige en 
goedkope reparatie. Daarbij maakt de 
specialisatie het mogelijk, een breed scala 
aan kwalitatief hoogwaardige onderdelen 
aan te bieden, zonder daarbij de kwaliteit 
uit het oog te verliezen. Hoe dan ook staat 
dit bij de keuze van eigen leveranciers op 
de voorgrond. Zo verlangt Automoción 
Oryx Parts S.L. de naleving van strenge 
kwaliteitsstandaarden en een milieu-
management, dat door gecertificeerde 
producten en processen is gevormd. 

Daarbij komt een service, die niet met het 
versturen van de onderdelen ophoudt. 
Daarom biedt het Spaanse familiebedrijf 
ook een omvattend technische support 
en klantendienst aan, die vragen snel 
beantwoordt en problemen direct kan 
oplossen. 

Waar naartoe met verbruikt kartonnage?

Natuurlijk ontstaan er bij een leverancier 
in motoronderdelen grote hoeveel-
heden aan verpakkingsafval. En omdat 
Automoción Oryx Parts S.L. er niet alleen 
geen gebruik van kon maken, maar voor 
het beheer en de afvoer ook nog tijd en 
geld moest opbrengen, was de beslissing 
snel genomen: een verpakkingsopbol-
machine zou de niet meer benodigde 
kartonnage tot nieuw verpakkingsmate-
riaal of opgebold opvulmateriaal dienen 
te verwerken en de ordervoorbereiding 
efficiënter vorm te geven. Daarbij wilde 
het bedrijf ook besparen op de kosten voor 
het tot dan bij leveranciers ingekochte 
vulmateriaal. 

Na een omvangrijke raadpleging via het 
internet kwam men terecht bij HSM. En 
uiteindelijk was het dan het persoonlijk 
bezoek van een HSM medewerker bij 
Automoción Oryx Parts S.L. ter plekke, 
dat de doorslag gaf om te kiezen voor de 
Duitse onderneming. Enerzijds, omdat 

Hoe een Spaanse leverancier in motoronderdelen profiteert van een HSM verpakkingsopbolmachine. 

De werknemers waarderen de gemakkelijke bediening van de HSM ProfiPack.

de medewerker de voordelen van het 
product gedetailleerd kon uitleggen en 
ook de meeste vragen daarover direct 
kon beantwoorden. Anderzijds kon de 
Spaanse onderdelenleverancier er zich 
gelijk persoonlijk van overtuigen, dat de 
gewenste machine precies aansloot op 
de eigen behoeften. 

Profipack in de praktijk

Nu doet de verpakkingsopbolmachine 
HSM ProfiPack P425 al het werk. In één 
arbeidsgang verwerkt hij bij Automoción 
Oryx Parts S.L. meerdere lagen verbruikt 
kartonnage tot opvulmatten. Daarbij is hij 
dankzij de zwenkwielen mobiel en flexibel 
inzetbaar. Een betrouwbare stofafzuiging 
is dankzij de geïntegreerde aansluiting 
veilig gesteld. 

Afhankelijk van de behoefte heeft 
de gebruiker de mogelijkheid, de 
invoersnelheid flexibel in te stellen. Daarbij 
profiteert het Spaanse familiebedrijf van 
het feit, dat de opvulmatten door een 
traploze afstelling van de werkbreedte 

precies op de vereiste maat gemaakt 
kunnen worden. En zou het tot 
onverwachte voorvallen komen, wordt het 
apparaat via een noodstop direct gestopt. 

Duurzame output veilig gesteld

De HSM verpakkingsopbolmachine leidt 
tot een nieuw gebruik van de tot dusver 
ongebruikte verpakkingsrestanten. Nu 
worden de verzonden motoronderdelen 
optimaal beschermd. Twee tot driemaal 
per maand wordt de HSM ProfiPack 
P425 ingezet en verwerkt daarbij tussen 
8 tot 10 m3. Een output, dat de Spaanse 
onderneming niet alleen tevreden maakt 
inzake duurzaamheid, maar ook qua 
rendement op de investering ervoor zorgt, 
dat het apparaat waarschijnlijk binnen 
twee tot drie jaar terug verdiend is. 

Maar het allerbelangrijkste voor 
Automoción Oryx Parts S.L. is het 
positieve milieuaspect, dat niet alleen 
door de onderneming zelf, maar ook door 
de klanten hoog gewaardeerd wordt. 
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