
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.

Voordelen

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

• 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

CSP Engineering bvba   •   Tel: +32 14 37 77 52   

Stenehei 30/10   •   B-2480 Dessel   •   Belgium

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

• 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.

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.


