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Om deze uitgebreide portfolio te kunnen afdekken, werkt 
dit familiebedrĳf met een team van experten. Gezamen-
lĳk kunnen zĳ inmiddels terugkĳken op meer dan 100 jaar 
ervaring in de verkoop van auto-onderdelen en toebe-
hoor. In die periode ontstonden uitstekende betrekkin-
gen met de toeleveranciers, die het voor MotorNuts mo-
gelĳk maakt om hun klanten wederom de beste 
producten tegen de best mogelĳk prĳs te beleveren. De 
focus ligt daarbĳ steeds op een complete en punctuele 
levering van de producten.
Daarom kocht MotorNuts een tĳdlang verpakkingsmate-
riaal maar ook geshredderd papier in, om de pakketten 
op te vullen en om de goederen gedurende de uitleve-
ring in te wikkelen en te beschermen. Deze aanpak was 
niet alleen zeer kostbaar, maar de handelingen daarvoor 
wezen ook uit zeer rommelig te zĳn.

De feiten
MotorNuts is een snelgroeiende onderneming, dat auto- 
onderdelen en toebehoor via online-shop verkoopt. Om 
de goederen gedurende het transport naar de klanten te 
beschermen, kochten zĳ eerder extern verscheidene ver-
pakkingsmaterialen en geshredderd papier in. Dat was 
niet alleen rommelig, maar ook zeer kostbaar.

De oplossing
MotorNuts werd de verpakkingsopbolmachine HSM 
ProfiPack geadviseerd. Daarbĳ gaat het om een milieu-
vriendelĳke oplossing voor alle verzend- en magazĳnaf-
delingen, omdat reeds aanwezig karton benut kan wor-
den. Het karton wordt in de HSM ProfiPack ingevoerd, 
het karton wordt daarbĳ geperforeerd en opgebold. Er 
ontstaat gratis verpakkingsmateriaal, dat de voorwerpen 
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Zelf duurzaam verpakkingsmateriaal 
maken
MotorNuts is een vooraanstaande handelaar in auto-onderdelen en auto toebehoor in Groot-Brit-
tanië. De omvangrĳke onlne-shop biedt een reusachtige keuze aan hoogwaardige producten – van 
gloeilampjes via remschĳven en wisserbladen tot kleine onderdelen als wielmoeren etc.
De succesvolle onderneming verkoopt alles, wat een moderne autorĳder nodig heeft, van toebe-
hoor voor werkplaatsen, zoals olie en gereedschap, tot equipment voor de materiaal voor vrĳetĳds-
besteding. Daartoe behoort bĳvoorbeeld alles voor de uitrusting voor camping- en woonwagens, 
fietsdragers, dakko�ers, maar ook schoonmaak- en onderhoudsmiddelen voor de auto.
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beschermt en de holtes in de pakketten optimaal opvult. 
Een bĳ komend voordeel, naast het hergebruik van oud 
kartonnage, is een positieve milieubalans en verlaging 
van de CO2-vervuiling. De verdere inzet van kunststof 
opvulmateriaal is niet meer noodzakelĳ k, het opgebolde 
kartonnage resulteert in hetzelfde resultaat.
Enthousiast waren de verantwoordelĳ ken van Motor-
Nuts ook over het feit, dat, na de aanschaf van de HSM 
Profi Pack P425, geen bĳ komende kosten meer ontstaan.

Het resultaat
Nadat de potentiële kostenbesparingen duidelĳ k zicht-
baar werden, aarzelde MotorNuts niet lang, tot voor de 
aanschaf gekozen werd. De resonantie tot de in Duits-
land geproduceerde HSM Profi Pack P425 was buitenge-
woon. Naast de eenvoudige en gemakkelĳ ke bediening 
overtuigde het apparaat ook met zĳ n garantie-bepalin-
gen. Een erkende HSM-handelaar adviseerde de verpak-
kingsopbolmachine HSM Profi Pack P425. 
Toen MotorNuts het resultaat – de geperforeerde karton-
nage – zag, schaften zĳ  zich de machine direct aan. 
Sindsdien sparen zĳ  geld en vermĳ den afval. Kartonnage 
om het verpakkingsmateriaal te produceren is er ruim 
voldoende, want de nieuwe magazĳ ngoederen worden 
steeds in kartonnen verpakking aangeleverd.

Contact

„De aanschaf van de HSM Profi -
Pack was een grote aanwinst voor 
onze onderneming. Daardoor 
besparen wij contant geld en age-
ren nu nog milieuvriendelijker. Tot 
nu toe hebben wij circa 80 Euro 
per maand voor verpakkingsma-
teriaal, zoals bijvoorbeeld nop-
penfolie, en voor de afvoer van 
oud kartonnage uitgegeven. De 
machine heeft zich binnen weini-
ge maanden al terug betaald.“

Simon Mallord, Managing Director MotorNuts 
Limited, UK




