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Verpakkingsafval met weinig volume 

Bij de Spaande verpakkingsspecialist Roll 
& Pack 2000 S.L. ontstaan grote hoeveel-
heden aan kartonnage, verpakkingsma-
teriaal en foliën. Dt neemt niet alleen veel 
plaats in, maar veroorzaakt ook extra 
inspanningen. Uitkomst biedt een verticale 
balenpers van HSM, die het volume van 
de afvalbergen aanzienlijk reduceert. 

Met meer dan 30 jaar ervaring is de 
Spaande onderneming Roll & Pack 2000 
S.L. een oude rot op het gebied van 
verpakkingen. Het team, bestaande uit 
vier personen, levert  haar kwaliteitspro-
ducten met persoonlijke ondersteuning 
en met gratis verzending vanuit het 
Spaanse Artea (Biskaje). De doelstelling 
is, de klanten steeds tevreden te stellen. 
Daarvoor levert Roll & Pack. indivi-
duele advisering bij de keuze voor elke 
geschikte verpakkingsmethode. 

Daarbij komt nog een groot respect voor 
het milieu, dat duurzaam onderhouden 
wordt. De recycling  en het vermijden 
van afval hebben altijd bovenaan de 
agenda gestaan. Verdere waarden zoals 
eerlijkheid, inzet en een hoge efficiëntie 
staan hoog op de eigen agenda. 

Uitdaging ruimtegebrek!

Ook het magazijn is steeds goed gevuld: 
een breed scala aan producten van rollen 
papier via bubbeltjesplastic  tot en met 
schuimplastic en afdichtingsmateriaal 
neemt veel ruimte in. En dagelijks wordt 
er bij de specialist voor verpakkingsma-
teriaal een grote hoeveelheid aan afval 
gegenereerd, dat de toch al zo krappe 
ruimte nog krapper maakt. Daarbij komt 
de tijd en kosten die ermee gepaard 
gaan, om het afval elke keer naar de 
plek voor de recycling te verplaatsen. 
Zodoende ontstond er de behoefte om 
een oplossing te vinden, die enerzijds het 
volume van e afvalberg kon reduceren, 
maar anderzijds ook het heen en weer 
rijden overbodig maakt. En daarmee 
stond het besluit vast om in een verticale 
balenpers te investeren. 

Het eerste onderzoek vond online 
plaats. Nadat men enkele aanbieders 
op de shortlist had geplaatst, heeft het 
vertrouwen in HSM de doorslag gegeven. 
Zo speelden het kwaliteitsaspect ,,Made 
in Germany”, de aanwezige positieve 
referenties zoals ook de verwachte 
persoonlijke service een grote rol. Daarbij 

Hoe de firma Roll & Pack 2000 S.L. met een verticale balenpers van HSM tijd en ruimte bespaart. 

Zelfs de baas is dankbaar dat de HSM V-Press zo eenvoudig te bedienen is.

kwam, dat het gewenste product als op 
het lijf geschreven was voor wat betreft 
de eigen behoeften.  

Verticale balenpers spaart volume

Zo rendeert de nieuwe balenpers V-Press 
503 eco: de eenvoudige bediening  
maakt de pers tot de ideale partner voor 
exact dat ontstane materiaal, dat bij 
de verpakkingsspecialist moet worden 
verwerkt. Vooral omdat de persinrichting 
zowel kartonnage als ook foliën verwerkt. 
Daarbij neemt ze door de geringe 
opstellingshoogte en -oppervlakte zelf 
weinig plaats in beslag.   

De gebruikers dienen voor het vullen 
alleen de bovenste helft van de 
deuropening naar rechts te openen en 
na het afsluiten start de persvoorgang 
automatisch. Voor de benodigde 
snelheid en veiligheid zorgt daarbij de 
kniegewricht-deurvergrendeling. Via het 
membraan toetsenbord met grafisch 

tekst-display kunnen de medewerkers 
de pers comfortabel bedienen. De 
verwijdering van de baal en het vervoer 
ervan vindt bij de verpakkingsspecialist 
plaats met een balenuitvoerwagen. 

Tijd gespaard, plaats gewonnen

Zo profiteert Roll & Pack2000 S.L. 
van aanzienlijk geringere volumes 
van haar afvalbergen. De specialist 
voor verpakkingsmaterialen bespaart 
waardevolle ruimte. Omdat de 
onderneming van de recycling de 
geperste balen ophaalt, is door het 
vereenvoudigde verwijderingsproces ook  
de tijdwinst aanzienlijk. In doorsnede 
verwerkt de nieuwe balenpers 50 kg per 
week. En indien er daarbij complicaties 
optreden, is het uiteraard duidelijk, dat 
het service-team van HSM er zich snel en 
adequaat zorg voor draagt. 
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