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"TENAX is gespecialiseerd in hoogwaardige kunststo� en en 
dienstverleningen, die klanten- en ondernemingswaarden 
creëren", zo luidt de missie en visie van de onderneming 
TENAX. Bĳ  deze onderneming gaat het om een internationa-
le groep en een globale leverancier met in totaal twee pro-
ductiefaciliteiten in de USA (Maryland & Alabama) en een 
distributiecentrum in Californië. In totaal heeft TENAX we-
reldwĳ d circa 280 medewerkers in dienst. Sinds meer dan 
60 jaren bieden zĳ  speciale producten aan voor de aanwen-
ding van netten en hekwerken, pĳ pbescherming, bouw, 
landbouw, tuinbouw en thuisklusbehoeften.

De feiten
TENAX was op zoek naar een betrouwbare en e�  ciënte balen-
pers voor de afvalverwĳ dering van geëxtrudeerde tuinhekwer-
ken en traliewerk. De nieuwe balenpers zou een oude, onder-
houdsgevoelige en daardoor one�  ciënte balenpers, waarbĳ  in 
de nabĳ e toekomst dure reparaties te verwachten waren, die-
nen te vervangen. Daarom namen de verantwoordelĳ ken van 
TENAX uiteindelĳ k contact op met de Duitse fabrikant van ba-
lenpersen HSM GmbH + Co. KG, die onder andere een doch-
termaatschappĳ  in de USA bezit.
TENAX werd in 1960 in Italië opgericht. Sindsdien kon de on-
derneming op vele markten een gestage productiegroei en 
aanhoudend positief resultaat realiseren. Vandaag de dag is 
TENAX dankzĳ  de productiefaciliteiten in de USA en de drie 

divisies – civiele techniek, industrie en handel – uitgegroeid tot 
een pionier van de "Made in US"-beweging. Wereldwĳ de be-
kendheid bereikte de onderneming met haar eerste in de USA 
zelf geproduceerd product – een oranjekleurig veiligheidshek 
voor bouwplaatsen enz.

Betrouwbare en veilige balenpersen als 
e�  ciënte oplossing

De verticale balenpers HSM V-Press 860 plus B levert balen met 
optimale baalafmetingen, niet alleen voor de Amerikaanse markt, en 
is daarmee de meest economische en ecologische oplossing voor 
de afvalverwĳ dering van TENAX.
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De oplossing
Gemiddeld komen er bĳ  TENAX wekelĳ ks ongeveer tien tot 
twaalf balen van elk circa 300 kilogram voor, die als afval afge-
voerd dienen te worden. Voorheen was de afvalverwĳ dering 
van de veel lossere, wanordelĳ ke en veel ruimte innemende 
balen een groot probleem.
Het was de verantwoordelĳ ken duidelĳ k, dat wanneer zĳ  hun 
bedrĳ f in Maryland rationaliseren en optimaliseren wilden, zĳ  
de oude en onbetrouwbare balenpers door een betere oplos-
sing moesten vervangen. Bĳ  het doorzoeken van het internet 
vond de onderneming uiteindelĳ k HSM als lokale aanbieder 
van balenpersen en zagen bĳ  deze leverancier alle behoeftes 
bevredigd. HSM reageerde direct op de aanvraag van TENAX 
en kon op tĳ d een test-balenpers ter beschikking stellen, waar-
door het bedrĳ f zichzelf een beeld kon vormen van de kwaliteit 
en technologie.
De verticale balenpers HSM V-Press 860 plus B is, op basis 
van zĳ n van onderen naar boven geleidende schuifdeur, een 
veiligere machine dan haar voorganger in het magazĳ n van 
TENAX. Daardoor kan de operator de machine zonder gevaar 
met de hand met het betre� ende materiaal vullen – een vork-
heftruck is niet meer noodzakelĳ k. Daarenboven zorgt de ba-
lenpers dankzĳ  haar betrouwbare werkwĳ ze voor lage onder-
houdskosten. Omdat de prĳ s van de HSM V-Press 860 plus B 
was ingepland in het budget, hoefde TENAX niet lang na te 
denken en bestelde de machine per omgaande.

Het resultaat
Met de verticale balenpers HSM V-Press 860 plus B heeft 
TENAX zĳ n afvalverwĳ dering op de best mogelĳ ke wĳ ze geop-
timaliseerd en kan de balen nu aan opkopers van afval verko-
pen. Dankzĳ  de lage vulhoogte is de balenpers ergonomisch te 
bedienen. De balen worden nu dichter ineen geperst, dat 
maakt het op elkaar stapelen eenvoudiger en creëert meer ar-
beidsoppervlakte in het magazĳ n. De bodem van de baal valt 
niet meer uiteen, daardoor blĳ ft de arbeidsomgeving schoon. 
Door de besparingen bĳ  de onderhoudskosten kan TENAX 
verder doorgroeien – met de zekerheid, dat al het materiaal 
e�  ciënt en veilig afgevoerd wordt. Daarbĳ  kan de onderne-
ming zich verlaten op de betrouwbaarheid van de HSM balen-
pers.
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"De responstĳ den op te-

lefoongesprekken zĳ n 

werkelĳ k snel en het ser-

viceteam was binnen 24 

uur ter plekke."
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