Verwerkingsoplossing
voor de verzendhandel
Gekanaliseerde dozenstroom
Wie als timmerman, bos- of wegenbouwarbeider stevige en tegelijk moderne werkkleding zoekt, is bij engelbert strauss aan het juiste adres. De familieonderneming in
Biebergemünd behoort ondertussen tot de toonaangevende postorderbedrijven voor
beroepskleding in Europa. Talrijke bestellingen van klanten en leveringen van leveranciers bezorgen het bedrijf echter ook een vloed aan kartonnen dozen. Om deze vloed
meester te kunnen, heeft het verzendhuis twee volautomatische kanaalbalenpersen
van HSM met succes in gebruik.

Citaat van de klant:
„Zonder de beide kanaalbalenpersen van
HSM zouden we het groeiende kartonvolume niet meer tegen economisch
aanvaardbare prijzen kunnen verwerken.”
Steffen Strauß, zaakvoerder van
engelbert strauss in Biebergemünd
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Oplossing
Om de dagelijkse hoeveelheid kartonnen
dozen te persen en daarna af te voeren,
zet engelbert strauss twee volautomatische kanaalbalenpersen van het type
VK4012 van HSM in. De persen zetten
tussen 100 en 150 kartonnen dozen,
afhankelijk van het formaat, in ongeveer
300 kilogram zware balen om. Per week
worden tot 100 balen geproduceerd die
een truck elke week op het bedrijfsterrein
ophaalt. De totale hoeveelheid karton per
jaar: ongeveer 1200 ton.
Voordelen
•	Volautomatisch afvoer van het karton,
dat via een transportband van het
commissiegoederendepot direct in de
kanaalbalenpersen valt
•	De groeiende stroom karton is op een

Gevraagde grondstof
Nog een voordeel: de kartonnen dozen
worden praktisch automatisch in de kanaalbalenpers geleid. De medewerkers in het
commissiegoederendepot gooien de lege
kartonnen dozen gewoon op een transportband, die de dozen boven hun hoofden
continu naar de kanaalbalenpers leidt. Daar
vallen ze in het vulbereik van de pers
(stortkoker), waar de losse dozen eerst
voorgecomprimeerd worden. Een sensor
geeft aan dat de stortkoker goed gevuld is.
Pas dan start het eigenlijke persproces.
Zodra de pers drie balen dichtgebonden en
op de drie meter lange speciale balengoot
geschoven heeft, rijdt een vorkheftruck naar
voren en worden de balen in het afvoermagazijn gestapeld. Een keer per week komt
een truck bij engelbert strauss langs om 72
balen voor het transport naar papierfabrieken
op te laden. De balen met karton zijn een
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• Kostenbesparing door minder 		
processtappen: de ter plaatse tot balen
geperste kartonnen dozen kunnen 		
direct aan papierfabrieken geleverd 		
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•	Minder ladingsverkeer: in de plaats van
dagelijks, zoals bij de perscontainers,
komt nu per week een truck en laadt
72 balen of ca. 21 ton karton

