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Sneller en
milieuvriendelijker
verpakken van
asperges

Früchtehof Schindler:
teler en verpakker van witte en
groene asperges en blauwe bessen
voor verkoop in supermarkten.
Case: Sneller en milieuvriendelijker verpakken van asperges.
DE UITDAGING

Früchtehof Schindler heeft voor het verwerken van asperges
een piekperiode van ongeveer drie maanden. In deze drie
maanden moeten de asperges geoogst, verpakt en vervoerd
worden. Het verpakken van asperges is een tijdrovend proces.
De asperges worden verpakt in een plastic zak, voorzien
van een etiket en in dozen ingepakt. Deze dozen worden
verkoopklaar naar de supermarkt verstuurd en het product
wordt door middel van een klantspecifieke barcode bij de
kassa afgerekend. De labels verschillen per soort asperge
(groen of wit) en per barcode (op eindklant niveau). De

medewerkers moeten dus regelmatig de variabele printdata
wijzigen en opnieuw instellen. Früchtehof Schindler heeft de
wens om het verbruik van de plastic folie bij hun eindklanten
te verminderen en het verpakkingsproces sneller te maken.

DE OPLOSSING

HET RESULTAAT

Na uitgebreide gesprekken, bezoeken op locatie en
testrondes is voor een Elastobinder met labelprinter
gekozen. Deze machine bundelt asperges bij elkaar
door middel van twee dunne elastiekjes (Strepper®).
Een Strepper® is een gesloten elastiek, het vervormt
het product niet en laat geen sporen/beschadiging
na. Aan één elastiekje wordt automatisch een label
gehecht. Met een paar eenvoudige handelingen
kan er voor een ander label worden gekozen. Het
menu is in meerdere talen beschikbaar, waardoor
medewerkers met verschillende nationaliteiten er mee
kunnen werken. Door te werken met Streppers om de
asperges te bundelen, wordt de plastic zak volledig
bespaard.

“Door het werken met de Elastobinder kunnen
we nu de labels dag-precies maken. Ook kunnen
we gemakkelijk tussen groene en witte asperges
wisselen”, aldus Clemens Mertens van Früchtehof
Schindler. Door de combinatie van Elastobinder met label printer
hoeven de labels niet meer van tevoren gedrukt te worden,
maar worden ze ter plekke geprint. Mertens benadrukt ook dat
het proces sneller verloopt, omdat het bundelen en etiketteren
in één handeling gedaan wordt. “Voorheen werden de asperges
in plastic zak ingepakt door de ene medewerker, waarna ze
gelabeld werden door een andere medewerker. Nu zijn deze
twee stappen samengevoegd. En natuurlijk besparen we op
de plastic zakken”. Inmiddels hebben de mensen bij Früchtehof
Schindler een heel seizoen probleemloos met deze oplossing
gewerkt en is de opdracht voor verdere automatisering gegeven.
Belangrijker nog: Schindlers eindklanten (supermarkten) zijn
tevreden met de besparing op de plastic zakken.

De vraag aan Cyklop was om te helpen dit proces te
verbeteren, waarbij het belangrijk is dat er makkelijk labels
en printdata gewijzigd kunnen worden, dat de asperges
snel verpakt worden en dat het folieverbruik drastisch
omlaag gaat.

Klik voor de video van de
Elastobinder met labelprinter.
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De 5 voordelen van de Elastobinder
met label printer op een rijtje:
1
2
3
4
5

FLEXIBEL. De printer is gemakkelijk in te stellen, waardoor de labels snel te

veranderen zijn. Zo kan er op het moment van verpakken geprint worden, en
hoeven de labels niet van tevoren besteld en geprint te worden.
SNEL. Door het printen en bundelen in één handeling te combineren wordt het

verpakkingsproces versneld.
GEBRUIKSVRIENDELIJK. Zowel de Elastobinder als de printer zijn

FLEXIBEL
EN SNEL
VERPAKKEN

gemakkelijk in te stellen en in vele talen te bedienen.
BESPAREND. De Elastobinder elimineert het verpakken in plastic zakken,

waardoor de milieubelasting naar beneden gaat.
BETER. De Elastobinder is eenvoudig te bedienen en het proces gaat sneller,

waardoor de medewerkers minder stress ervaren.

100%
Een besparing van tot wel
100% op verbruik van
plastic zakjes

in
31
3 losse handelingen
worden in één handeling
gecombineerd
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Gewoon beginnen

WE ZIJN ER OM TE HELPEN

Het is niet zozeer lastig om te beslissen óf u uw verpakkingsproces efficiënter wilt indelen. Het ‘hoe’ is vaak een
stuk ingewikkelder. Begin daarom met het identificeren
van uw wensen en behoeften. Cyklop kan u hierbij
helpen. Samen met u verkennen we de mogelijkheden
en voordelen die onze producten u kunnen bieden. Onze
ervaren specialisten staan voor u klaar!

STAP 1

Neem contact op
Onze specialisten staan
voor u klaar

STAP 2

Stel vast wat u nodig heeft
We zullen de situatie beoordelen
en u helpen om uw behoeften te
identificeren

STAP 3

Vind de oplossing
Maak een lijst van de mogelijkheden
en maak de beslissing

Sneller en
milieuvriendelijker
verpakken van
asperges

Werken met een Elastobinder kent vele
voordelen en we willen u graag helpen om
hiervan maximaal te profiteren.

Onze ervaren
specialisten staan
voor u klaar!

Bel ons
038 - 467 58 20

E-mail ons
info@cyklop.nl

Over Cyklop B.V.
“Wij bieden onze klanten de beste

Cyklop B.V. is een dochteronderneming van Cyklop
International, een wereldwijde producent en leverancier van

oplossing op het gebied van

verpakkingssystemen en -materialen.

ladingzekering tijdens intern en

Met onze producten en expertise bieden wij onze klanten
de beste oplossing op het gebied van ladingzekering tijdens

extern transport, waarbij de focus op

intern en extern transport, waarbij de focus op het veilig en

het veilig en onbeschadigd

onbeschadigd transporteren van producten ligt. Wij bieden op
de markt afgestemde oplossingen: handapparaten, machines

transporteren van producten ligt”

en systemen, precies hierop afgestemd verbruiksmateriaal,
professioneel advies en een ijzersterke service.
Meer informatie is te vinden op www.cyklop.nl
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