
High-end machines 
voor de parketindustrie



Ontwikkeling en bouw van machines

High-end oplossingen en service

4 machinegroepen

CSP Engineering is een niche specialist die technologie voor de productie van houten 

vloerdelen ontwikkelt. Maar CSP Engineering bouwt ook zelf alle machines. Zo kan er 

snel worden ingespeeld op uw noden of markttrends. Resultaat daarvan zijn machi-

nes en automatiseringsoplossingen voor de verschillende fases van de productie van 

parket. Naast het gamma standaard machines voor de productie van houten vloerdelen 

kan CSP Engineering ook oplossingen exact op uw maat realiseren. 

CSP Engineering ziet zichzelf als een partner die meedenkt met de klant. Onze Re-

search & Development afdeling ontwerpt machines die onze klanten een duidelijke 

voorsprong leveren op economisch, ecologisch, technologisch en ergonomisch vlak. Al 

de machines zijn plug& play en leveren zeer snel ROI op.  De expertise en ervaring die 

CSP Engineering heeft als niche specialist resulteert niet alleen in spitstechnologische 

machines maar ook in een high-end service.

CSP Engineering maakt opstopmachines, productiemachines, verpakkingsmachines en 

logistieke systemen voor parket.

Technologie 
voor de productie 
van parket



Parket opstopmachines

Productiemachines 2-lagen parket

Parket verpakkingsmachines

Parket stapelmachines

De PAR-Filler® is een machine voor het vullen van noesten en barsten in houten vloer-

delen.  Als vulmiddel werd CosmetiWood ontwikkeld. Een uniek houtvulmiddel dat 

nauwelijks of niet krimpt, perfect hecht, poreus is als hout, snel droogt en standaard in 

6 kleuren beschikbaar is.

De PAR-Duo® is een machine voor het verlijmen van massieve toplagen tot 2-lagen-

parket met een perfecte hechting. Multiplex delen worden eindloos verlijmd, waardoor 

er geen zaagafval is.

Stel zelf uw verpakkingslijn samen met onze configurator. U heeft de keuze uit syste-

men voor het meten, registreren, labelen en verpakken van parket van gelijke en/of 

variabele lengte per colli.

Diverse logistieke systemen zijn inpasbaar tijdens de productie van parket of op het 

einde ervan om planken te bufferen, om parket terug te voeren, om houten vloerdelen 

te stapelen, enz.



Opstoptechnologie voor parket

Machinaal vullen van noesten in parket

De PAR-Filler® is een machine voor het vullen van noesten en barsten in parket 

vloerdelen. Voor de PAR-Filler® ontwikkelde CSP Engineering een speciale scan-

ner die de imperfecties in het oppervlak van houten vloerdelen nauwkeurig in 

kaart brengt en de posities ervan naar 2 applicatoren stuurt.  Voor het vullen van 

de noesten en barsten werd een applicator ontwikkeld die houtpasta onder hoge 

druk in de imperfecties perst.  De PAR-Filler® werkt in doorloop en kan door 

1 operator bediend worden.  Voor het aan- en afvoeren van vloerdelen zijn er 

diverse mogelijkheden, van halfautomatisch tot volautomatisch, afhankelijk van 

de vereiste capaciteit en van de inpassing van de machine in de productie.  

Voordelen

Technische informatie

Capaciteit 185.000 à 250.000 m²/shift/jr

Vloeroppervlakte PAR-Filler met 
standaard configuratie voor aanvoer 
en terugvoer: 

12 m x 4 m

lengte product 400/500 mm - 3000/7000 mm

Breedte product 75 mm - 300 mm

Dikte product 9 mm - 30 mm.

• Reductie van de personeelskost

• Hogere productiecapaciteit 

• 1 operator, geen specifieke vaar-

digheden zijn vereist

• Snel wisselen tussen kleuren, 

zonder productverlies, zonder 

spoelen van leidingen

• Ecologisch 1-component vul-

middel, benadert de structuur en 

absorptie van hout

• Klaar voor gebruik en beschik-

baar in cartouches die in de 

applicator worden geschoven

• Uitermate kwaliteitsvol resultaat 

bij 1-productie doorgang dank zij 

de nieuwe injectietechniek



Voordelen CosmetiWood, dé houtvulpasta voor
de parketindustrie
Tegelijkertijd met de PAR-Filler® werd CosmetiWood® ontwikkeld, een nieuw 

en oplosmiddelvrij houtvulmiddel.  CosmetiWood® heeft na het drogen een 

hardheid en porositeit zoals hout, absorbeert mooi oliën en kleursel, hecht 

uitstekend  en krimpt nauwelijks, zelfs bij grote noesten.  Bovendien laat Cos-

metiWood® zich goed schuren of schaven en brokkelt het niet uit. Het bevat 

geen oplosmiddelen en is niet schadelijk voor mens en milieu. CosmetiWood 

is een gebruiksklaar houtvulmiddel voor het vullen van noesten of barsten. Het 

houtvulmiddel wordt geproduceerd in 6 kleuren en voor grote volumes kan 

kleur “op maat” aangemaakt worden. CosmetiWood is beschikbaar in emmers 

van 10kg voor manueel gebruik en in cartouches voor machinaal gebruik in de 

PAR-Filler®.

Een unieke 
vulmachine voor 
houten planken
De combinatie van injecteren 

onder druk en de unieke eigen-

schappen van CosmetiWood® 

zorgen voor topkwaliteit van 

het vulproces. Daardoor worden 

vloerdelen met 1 productie-door-

gang uitermate goed gestopt.  

De PAR-Filler® is geschikt  voor 

middelgrote tot grote productie-

bedrijven.

voor na

12000
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00



Machine voor het verlijmen van
2-lagenparket
De PAR-Duo® is een machine voor het verlijmen van massieve toplagen tot 

2-lagenparket met watervaste D4 hechting. Multiplex delen worden in de lengte 

eindloos verlijmd, waardoor u geen zaagafval heeft. De PAR-Duo® kan 2-lagen-

parket produceren met toplagen van dezelfde lengte en van variabele lengte in 

één productiebatch. Een computergestuurde zaagmachine verzaagt de verlijmde 

delen op de originele lengte van de toplagen. Het verlijmen van 2-lagenparket 

met de PAR-Duo® vindt plaats in doorloop. De snelheid van de ganse installatie 

wordt traploos geregeld.

Technische informatie standaard uitrusting

Lengte product 900- 3500 mm (optie: tot 7m)

Breedte product 100-300/330 mm

Dikte product 10 – 25 mm

Max. pakhoogte 12-20 m/minuut

Vloeroppervlakte 18 m x 4 m

• Hoogwaardige en watervaste D4 

hechting

• Hogere productiecapaciteit dan 

PVA-persen

• Geen zaagafval door eindloos 

verlijmen van multiplex delen

• Lengte toplagen kan vast of 

variabel zijn

• Snel instellen van productbreed-

te en -dikte

• Eenvoudig in gebruik

• Ecologisch en economisch wer-

ken door milieuvriendelijke lijm 

en beperking zaagafval 

• Optie: in lijn kalibreren van mul-

tiplex dragerstroken

Productiemachine 2-lagen parket

Voordelen



Voordelen Voor perfect verlijmen van 2-lagenparket 
met PU-Hotmelt

±18 m

±23 m

PAR-Duo® met PU-Hotmelt voor het verlijmen van 2-lagenparket biedt een 

aanzienlijk hogere productiviteit dan installaties met klassieke persen en PVA lijm, 

dankzij het continue productieproces en geïntegreerde doorlooppers. De hoe-

veelheid lijm/m² die wordt opgebracht wordt volautomatisch geregeld.

Snel en eenvoudig 
verlijmen
De PAR-Duo® is eenvoudig in 

gebruik. De productbreedte en - 

dikte is snel in te stellen. 

Opties zijn bv. in-lijn kalibreren 

van multiplex, extreem lange (tot 

langer dan 7m) en klantspecifieke 

automatisering.



Verpakkingsmachine voor parket

Meten, registreren, labelen en verpakken 
van parket met vaste en variabele lengte.
De PAR-Scan® is veel meer dan een gewone verpakkingsmachine voor uw par-

ket. De PAR-Scan® meet de lengte van elke plank in een pak, aantal m²,  aantal 

planken in het pak, pak na pak. De meetgegevens, aangevuld met de breedte, 

dikte, houtsoort, kwaliteit, oppervlakte, enz. worden  op een  label afgedrukt. Het 

label is beschikbaar in verschillende talen, ook Engelse eenheden zijn mogelijk 

en er kan een logo of barcode toegevoegd worden. De informatie van elk pakket 

wordt opgeslagen, een palletlijst met details wordt afgedrukt en alle gegevens 

worden digitaal beschikbaar gesteld voor uw  administratie.

Technische informatie standaard uitrusting

Lengte product 500 - 3500 mm (optie tot 7m)

Breedte product 70 - 270 (optie tot 310 mm)

Dikte product 6,0 - 22,5 mm

Max. pakhoogte 120 mm (optie tot 140 mm)

Vloeroppervlakte 5 m x 1 m

Folders toevoegen

Voorraadbeheer

De combinatie PAR-Scan® en 

PAR-Info® zorgt voor automatisch 

toevoegen van een folder aan elk 

pakket. Hierop kan de fabrikant 

allerhande nuttige informatie 

drukken voor de klant bv. over 

opslag- en onderhoudsvoorschrif-

ten, instructies voor plaatsing, ga-

rantievoorwaarden, CE-symbool, 

productspecificaties, een logo of 

merknaam.

De PAR-Scan® kan aangevuld 

worden met de PAR-Stock® voor 

voorraadbeheer en orderpicking.



Voordelen
• Hoge verpakkingscapaciteit

• In lijn verpakken, zonder manue-

le tussenkomst

• Reduceren van loonkosten

• Vaste en/of variabele lengte 

vloerdelen

• Dure meet- en rekenfouten zijn 

uitgesloten

• Elke geproduceerde vierkante 

meter wordt verrekend

• Palletlijst met details van gele-

verde hoeveelheden

• Discussies over geleverde hoe-

veelheden zijn uitgesloten

Eén uniek systeem voor meten, registreren, 
labelen en verpakken
• Meten, registreren, labelen en verpakken zonder manuele interventie! 

• Dure meet-, schrijf- en rekenfouten zijn uitgesloten. 

• Parket met vaste of variabele lengtes in één verpakking. 

• Maximum 10 lagen per pak en 3 vloerdelen per laag. 

• Elke geproduceerde vierkante meter wordt gemeten en verrekend.



Automatische 
omsnoermachine

Geautomatiseerd omsnoeren van parket

Omsnoermachine met minimaal onderhoud

De PAR-Strap® is een automatische omsnoermachine voor parket. De om-

snoermachine is eenvoudig in gebruik en realiseert een snelle omsnoering van 

parket planken in slechts 1,5 seconde.  Door zijn opbouw met 3 motoren is de 

PAR-Strap® een zeer degelijke en betrouwbare machine. De PAR-Strap® is een 

modulaire machine die naadloos aansluit op de PAR-Pack® , de PAR-Scan® en 

de PAR-Film®.

De omsnoerkop van de PAR-Strap® is robuust en compact. De omsnoermachine 

is zo gebouwd dat de omsnoerkop makkelijk toegankelijk is via scharnierende 

kopplaten, er is geen gereedschap voor nodig. Het is een machine met zeer 

weinig bewegende delen, waardoor deze zeer betrouwbaar werkt en weinig 

onderhoud vergt.

Snelle omsnoering

Modulair met

De PAR-Strap® is snel qua 
gebruik, qua onderhoud én qua 
spoelwissel. De spoelwissel 
gebeurt via een snelsluiting en is 
bovendien ontwikkeld met oog 
voor ergonomie.



Geautomatiseerd verpakken van parket in 
krimpfolie
De PAR-Film® is een machine voor het geautomatiseerd verpakken van parket 

in krimpfolie. De pakhoogte en productbreedte zijn eenvoudig in te stellen. De 

PAR-Film® heeft een hoge verpakkingssnelheid tot 20 meter per minuut.  De 

PAR-Film® is een modulaire machine die naadloos aansluit op de PAR-Pack®, de 

PAR-Scan® en de PAR-Strap®. De PAR-Film® snijdt de krimpfolie af op pak-

breedte en legt de las in het midden aan één zijkant, wat uw product bijzonder 

mooi presenteert. In combinatie met de dubbelcompartiment krimptunnel levert 

de PAR-Film® het beste verpakkingsresultaat af.

Voordelen

Bescherming

• Zeer degelijke verpakkingsma-

chine

• Hoge verpakkingscapaciteit

• Beschermt tegen vocht en stof

• Mooi verpakkingsresultaat

• energievriendelijke krimptunnel

De PAR-Film® last de krimpfolie 

volledig dicht zowel langs de 

lange- als de dwarskanten. Zo is uw 

parket volledig beschermd tegen 

vuil, stof en vocht.

Technische informatie standaard uitrusting

Lengte product 250 - 3500 mm (optie: tot lengte > 7m)

Breedte product 50 - 400 mm

Hoogte product tot 140 mm

Verpakkingssnelheid 20 m/minuut

Vloerafmetingen 8 m x 2 m (incl. krimptunnel)

Parket 
verpakkingsmachine 

met krimpfolie



Voorraadbeheer en orderpicking 
voor de parketindustrie

Uw magazijn professioneel beheren

Hulpmiddel voor efficiënte orderpicking

De PAR-Stock® is een geavanceerd systeem voor real-time voorraadbeheer en 

orderpicking, ontwikkeld voor parketproductie bedrijven van beperkte tot mid-

delgrote capaciteit. De PAR-Stock® bestaat uit de PAR-Stock-Pro® software met 

database, een PC met laserprinter en draagbare barcode handscanner(s). 

Per order stelt u de houtsoort, kwaliteitskeuze, afwerking en gewenste hoeveel-

heid in. Vervolgens neemt u de overeenstemmende pallet met pakken vloer-

delen uit het rek en u scant pak na pak met een draagbaar barcodeleestoestel. 

De pakken op het orderpallet worden met de barcode herkend en de gegevens 

worden automatisch overgedragen op de palletlijst(en) per order. De magazijnier 

ziet op het display van de handscanner de opgenomen lm of m² en de hoeveel-

heid nog te gaan voor dat order. Na afsluiten van elk pallet wordt een palletlijst 

met gedetailleerde data afgedrukt.  Foutieve orderpicking wordt uitgesloten door 

de diverse controles die ingebouwd zijn.

Voordelen

In real time

• Correcte voorraaddata op elk 

ogenblik beschikbaar

• Jaarlijkse voorraadtellingen zijn 

niet meer nodig

• Foutieve pakken uit de voorraad 

nemen is uitgesloten

• Efficiënt orders voorbereiden en 

afhandelen

• Gegevens onmiddellijk beschik-

baar voor administratie

De PAR-Stock® staat in het maga-

zijn en ontvangt online gegevens 

van de PAR-Scan® of de PAR-

Pack®. Dankzij de PAR-Stock® 

beschikt u op elk ogenblik over 

correcte voorraad-informatie voor 

uw verkooporganisatie en behoren 

stocktellingen tot het verleden.  



Voordelen

In real time

Automatisch registreren en labelen
De PAR-Label® is een industriële machine voor automatisch registreren en 

labelen die toegevoegd wordt aan uw verpakkingslijn. De PAR-Label® bestaat uit 

een industriële PC met touch-scherm, een plc, een automatische label printer/

applicator en PAR-Label-Pro software en database. 

Per productie selecteert men in de database de houtsoort, kwaliteitskeuze, 

afwerking, enz. Na input van lengte, breedte en dikte registreert de PAR-Label® 

elk pak vloerdelen dat geproduceerd wordt. Per pak wordt een label afgedrukt 

en automatisch op het pak gekleefd, waarna het pak verpakt wordt met de PAR-

Strap® en/of de PAR-Film®. De labels zijn aanpasbaar per taal, eenheid, met of 

zonder logo, met of zonder barcode. Met enkele muisklikken wordt omgesteld 

van één product naar een ander. Per pallet wordt een palletlijst afgedrukt. Op 

deze manier zijn de productdata onmiddellijk digitaal beschikbaar voor uw 

administratie.

De PAR-Label® kan uitgebreid worden voor voorraadbeheer en orderpicking met 

de PAR-Stock®

Technische informatie

PC met Touch-scherm op voet

Te plaatsen bij elke verpakkingslijn

Laserprinter voor palletlijsten

Ethernet verbinding met netwerk

Labelafmetingen: 100 x 50 mm

Thermotransfer industriële labelprinter

Zwarte tekst op wit label

• Labelinfo op maat 

• Verschillende talen en eenheden

• Met of zonder logo

• Met of zonder barcode

• Machine omstellen in 5 

seconden

• Productiedata onmiddellijk en 

digitaal beschikbaar voor 

uw  administratie

Registratie- en labelmachine 
voor parket

Voordelen



Geautomatiseerd toevoegen van folder
De PAR-Info® is een automatisch werkend toestel dat bij het verpakken een 

folder of infoblad toevoegt aan elk pak vloerdelen. De PAR-Info® wordt ingezet 

in combinatie met de PAR-Pack® of de PAR-Scan®. Met de  PAR-Info® voegt u, 

zonder manuele arbeid, een infoblad of folder toe aan elk pakket. U informeert 

rechtstreeks uw klant. Op de folder kan u als fabrikant allerhande nuttige informa-

tie drukken zoals opslag- en onderhoudsvoorschriften, instructies voor plaatsing, 

garantievoorwaarden, CE-symbool, productspecificaties of een logo en merknaam.

Voordelen
• Informeer rechtstreeks uw klant

• Voorkom klachten door juiste 

informatie

• Uw merknaam in de picture

• Professionele uitstraling

• Machine werkt volautomatisch

Technische informatie

Lengte brochure 200 tot 310 mm

Breedte brochure 70 tot 120 mm

Densiteit papier
- minimum 100 gr/m² als niet vernist

- minimum 80 gr/m² als drukwerk vernist is

Papier afwerking
- niet gevouwen enkel blad

- overlangs dubbel gevouwen A4-blad

Modulair met

Automatisch folder 
toevoegen



Voordelen

Technische informatie

Vloeroppervlakte 3 m x 0,6 m

Pakafmetingen L 3000 mm x B 300 mm x H 140 mm

Verpakkingssnelheid tot 45 m/min

Verhoogde geleider en aanslag om pakken snel en correct uit te lijnen

Automatisch verpakken van parket met vaste lengte

Automatisch verpakken en labelen Automatisch verpakken en insert flyer

De PAR-Pack® is een verpakkingslijn-controller voor het verpakken van uw parket met vaste lengte. Op de aanvoerbaan van de 
PAR-Pack® worden de vloerdelen in elk pak netjes uitgelijnd waarna deze zonder manuele tussenkomst verpakt worden. De 
PAR-Pack® is de basis voor het volledig automatisch verpakken van uw parket en haalt een hoge productiecapaciteit.  De PAR-
Pack® sluit naadloos aan op de PAR-Strap® en/of de PAR-Film®, maar kan ook geïntegreerd worden met vele andere verpak-
kingsmachines.

De combinatie de PAR-Pack® en de PAR-Label® zorgt voor 
automatisch verpakken en labelen. Per pak wordt een label 
afgedrukt en automatisch op het pak gekleefd, waarna het 
verpakt wordt.  De labels zijn aanpasbaar per taal, eenheid, 
met of zonder logo, met of zonder barcode. Met enkele muis-
klikken wordt omgesteld van één product naar een ander. Per 
pallet wordt een palletlijst afgedrukt. Op deze manier zijn de 
productdata onmiddellijk beschikbaar voor uw administratie.

De combinatie PAR-Pack® en PAR-Info® zorgt voor automa-
tisch toevoegen van een infofiche aan elk pakket. Hierop kan 
de fabrikant allerhande nuttige informatie drukken bv. over 
opslag- en onderhoudsvoorschriften, instructies voor plaat-
sing, garantievoorwaarden, CE-symbool en specificaties of 
een logo en merknaam.

Voordelen
• Hoge verpakkingscapaciteit 

• Verhoogt de productiviteit

• Reduceert loonkosten

• Compacte integratie van verpak-

kingsmachines

Verpakkingsmachine voor parket 
met vaste lengte



Snel, eenvoudig en efficiënt aanvoeren 
van planken
De PAR-Feed® is een semi-automatisch aanvoersysteem voor schaafwerk dat 

eenvoudig in te stellen is en snel kan wisselen tussen productiereturns. Met PAR-

Feed® heeft de operator tijd voor het beoordelen van de houten vloerdelen. 

Het manipuleren van planken wordt gebruiksvriendelijker waardoor de arbeids-

belasting daalt. De PAR-Feed® bestaat uit robuuste aanvoerrollen met traploze 

snelheidsregeling en pneumatisch gestuurde bovendrukrollen. De PAR-Feed® is 

voorzien van dwarskettingen met 3 aanstuurmodes voor alle soorten werk.

Technische informatie

Lengte product 350 – 3000 mm

Breedte product 50/60 – 300 mm

Dikte product 5 – 100 mm

Productiesnelheid 10 – 20 – 40 m/min

• Reductie van de personeelskost

• Hogere productiecapaciteit

• Verlaagde arbeidsbelasting van 

de operator

• Snel in te stellen en om te 

schakelen

• In de hoogte instelbare 

aanvoerrollen en geleiders 

boven het kettingveld. 

• Oplegsteunen aan de invoer of 

een hydraulische schaarheftafel 

voor optimale ergonomie.

• Kettingbuffer voor 1 of 2 pakken 

geïntegreerd. 

• Andere productafmetingen zijn 

mogelijk.

Semi-automatisch aanvoersysteem

Voordelen

Opties



Voordelen

Opties

Verzamel- en pakmachine voor parket

Automatisch verzamelen van planken en 
pakken parket
De PAR-Collect® is een machine die planken, pakken of profielen die uit een be-

werkingsmachine komen, kan aanpakken en deze vervolgens dwars over brengt 

op een buffer. Zodra de buffer vol is, moeten de planken, pakken of profielen ma-

nueel van de buffer genomen en op een pallet gestapeld worden. PAR-Collect® 

is een eerstegraads automatiseringsoplossing voor beperkte bewerkingssnelhe-

den en -productiecapaciteiten. De PAR-Collect® vervangt een operator achter de 

bewerkingsmachine,waardoor vaak een éénmensbediening aan de productiema-

chine ontstaat. Er is onmiddellijke ROI.

Voordelen

Technische informatie standaard uitrusting

Lengte product 300 – 3000 mm

Breedte product 60 – 300 mm

Dikte product 5 – 120 mm

Max. pakhoogte 10 – 20 – 40m/min

• Reductie van de arbeidskost

• Hogere productiecapaciteit

• Ergonomisch werken

2 uitvoeringen
PAR-Collect® Standaard is 
uitgerust met pneumatische 
afduweenheden en een buffer 
met niet aangedreven rollen. 
Deze oplossing is geschikt voor 
planken, balken en bandomsnoer-
de pakken vloerdelen.

PAR-Collect®- Belt is uitgevoerd 
met aangedreven dwarsriemen 
die de producten optillen en deze 
gecontroleerd in dwarsrichting 
verplaatsen. Daardoor is deze ui-
termate geschikt voor het aanpak-
ken en bufferen van in krimpfolie 
verpakte vloerdelen.



Systeem voor terugvoeren van houten 
vloerdelen en pakken parket
De PAR-Return® is een transportsysteem dat kan geplaatst worden achter diver-

se bewerkingsmachines of verpakkingslijnen en waarmee de producten automa-

tisch worden terug gevoerd naar de ingang van de machine of verpakkingslijn. 

De terugvoerbaan kan ook dienen als buffer. PAR-Return® is bijzonder geschikt 

om aan een bewerkingsmachine of verpakkingslijn een éénmensbediening te 

realiseren. Er is onmiddellijk ROI. 

Technische informatie

Lengte product 300 – 3000 mm

Breedte product 60 – 300 mm

Dikte product 5 – 120 mm

Productiesnelheid 10 – 20 – 40 m/min

• Reductie van de arbeidskost

• Hogere productiecapaciteit 

De producten die uit de bewer-

kingsmachine of verpakkingsma-

chine komen, worden opgevangen 

op aangedreven rollen. Vervolgens 

tillen kunststof riemen de pro-

ducten op en verplaatsen deze in 

dwarsrichting. Finaal worden de in 

dwarsrichting verplaatste pro-

ducten op zijn beurt afgelegd op 

aangedreven rollen die de produc-

ten terugvoeren in de richting van 

waar deze komen. Bij krimpfolielij-

nen fungeert de terugvoerbaan als 

buffer. Dit verhoogt de efficiëntie 

van de operator.

Semi-automatisch 
terugvoersyteem

Voordelen

Efficiëntie



Voordelen

Efficiëntie

Automatisch stapelen 
van parket

Geautomatiseerd stapelen van houten 
vloerdelen en pakken parket
De PAR-Stack® kan achter de meeste bewerkings- en verpakkingsmachines ge-

plaatst worden. De universele vingergrijper stapelt alles van onverpakte vloerde-

len die los op elkaar liggen, verpakte pakken parket met bandjes (zelfs als er een 

bandje ontbreekt) tot pakken vloerdelen in krimpfolie. De PAR-Stack® kan ook 

geprofileerde delen met een tussenafstand stapelen.  De PAR-Stack® kan parket 

planken of pakken zowel links, rechts of gecentreerd uitlijnen op een pallet. Ser-

vomotoren zorgen voor snelle en nauwkeurige positionering. In combinatie met 

PAR-Scan® kunnen korte pakjes  vanaf lengte 30 cm achter elkaar verzameld 

worden en daarna afgelegd worden op de pallet.  Daardoor is optimale palletvul-

ling mogelijk, ook bij variabele paklengtes

Voordelen

Zwaar stapelwerk

• Reductie van de arbeidslast

• Reductie van de arbeidskost

• Hoge productiecapaciteit 

• Stapelen met tussenafstand 

mogelijk

• Geschikt voor diverse verpak-

kingssystemen

• Optimale palletvulling

De PAR-Stack® kan tot 50kg per 

pak tillen. Het systeem heeft een 

open structuur en zeer toegan-

kelijk zodat de paletten kunnen 

afgevoerd worden met een pallet-

wagen of vorklift.

Technische informatie

Lengte product 500 – 3000 mm

Breedte product 60 – 300 mm

Dikte product 5 – 120 mm

Max. pakhoogte tot 7 pakken/min



Uw verpakkingslijn samenstellen
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Stel zelf uw verpakkingslijn samen in functie van de vaste of variabele lengte 

van de vloerdelen, de verpakkingswijze én de gewenste capaciteit.

Hieronder vindt u enkele combinaties.
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Technische informatie

Basis watergedragen houtvulmiddel

Aantal componenten 1

Min. verwerkingstemperatuur 12°C

Stofdroog na ca. 60 minuten

Schuren, schaven, oliën na Overnacht drogen/uitharden aan de lucht

Het houtvulmiddel wordt ge-

produceerd in 6 kleuren en voor 

grote volumes kan kleur “op maat” 

aangemaakt worden. 

CosmetiWood® is beschikbaar in 

emmers van 10kg voor manueel 

gebruik en in cartouches voor ma-

chinaal gebruik in de PAR-Filler®.

6 kleuren

2 verpakkingen

voor na

CosmetiWood®, dé houtvulpasta voor
de parketindustrie
Tegelijkertijd met de PAR-Filler® werd CosmetiWood® ontwikkeld, een nieuw 

en oplosmiddelvrij houtvulmiddel.  CosmetiWood® heeft na het drogen een 

hardheid en porositeit zoals hout, absorbeert mooi oliën en kleursel, hecht uit-

stekend  en krimpt nauwelijks, zelfs bij grote noesten.  Bovendien laat Cosme-

tiWood® zich goed schuren of schaven en brokkelt het niet uit. Het bevat geen 

oplosmiddelen en is niet schadelijk voor mens en milieu. CosmetiWood® is een 

gebruiksklaar houtvulmiddel voor het vullen van noesten of barsten. 

Vulpasta voor noesten en barsten



6 kleuren

2 verpakkingen



CSP Engineering   •   Tel: +32 14 37 77 52   

Stenehei 30/10   •   B-2480 Dessel   •   Belgium

 info@csp-engineering.com   •   www.csp-engineering.com


