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Vloerdelen variabele lengte

Vloerdelen vaste lengte

PAR-Scan®

PAR-Pack®

Straps PAR-Strap®

wikkelsKartonnen PAR-Cardboard®

Krimpfolie PAR-Film®

Produktbuffer

PAR-Collect®

Automatische retour

PAR-Return®

Volautomatische stapelmachine

PAR-Stack®

VASTE LENGTE
OF NIET? 

SPECIALIST GEEFT TIPS VOOR HET KIEZEN VAN DE IDEALE 
VERPAKKINGSMACHINE IN DE PRODUCTIEHAL 

We staan er zelden bij stil, maar de manier waarop een 
product verpakt is, is dikwijls ook een van de redenen 
waarom een gebruiker het al dan niet kiest. Uiteraard 
geldt dit ook voor parket. Wij bekijken in dit artikel hoe het 
samenstellen van een verpakkingslijn in zijn werk gaat bij 
een productielijn die uitsluitend op vaste lengte werkt en een 
andere waarbij de productie varieert met vaste en variabele 
lengte.  

Voor meer informatie gingen we langs bij het in Dessel gevestigde CSP 
Engineering, op dit vlak een specialist. Daar maakten we kennis met 
diverse systemen, in dit geval hun PAR-Pack voor parket met vaste 
lengte en hun PAR-Scan voor parket met vaste en/of variabele lengte. 

Om klanten een idee te geven van de mogelijkheden en afmetingen 
van een vooropgestelde verpakkingslijn, wordt verwezen naar een 
confi guratietool op de website  van CSP Engineering. Daarbij maakt 

de bezoeker een keuze uit systemen voor het meten, registreren en 
labelen van vloerdelen van gelijke en/of variabele lengte per colli, een 
keuze uit mogelijke verpakkingswijzen en maakt hij of zij een keuze uit 
de oplossingen voor logistieke afhandeling van de pakken. 

Productie op vaste lengte 
Als je een productie op vaste lengte hebt, dan raadt men aan voor 
de PAR-Pack te opteren als eerste module van de verpakkingslijn. 
PAR-Pack stuurt de verpakkingsmachines in de lijn aan. Vervolgens 
verloopt het automatisch verpakken in diverse stappen. Wat gebeurt, 
is dat de vloerdelen op de aanvoerbaan van PAR-Pack in elk pak netjes 
uitgelijnd worden, waarna deze zonder manuele tussenkomst over één 
of meerdere verpakkingsmachines professioneel verpakt worden.  

“De PAR-Pack vormt de basis voor het volledig automatisch verpakken 
van parket en haalt een hoge productiecapaciteit”, legt men uit bij dit 
bedrijf dat technologie ontwikkelt en machines bouwt voor de productie 
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van houten vloerdelen. “Hierbij moeten we wijzen op andere machines, 
omdat deze PAR-Pack naadloos aansluit op de producten PAR-Strap, 
PAR-Cardboard en PAR-Film, waarbij de namen duidelijk maken 
waarover het gaat. De machine kan overigens ook geconnecteerd 
worden met vele andere verpakkingsmachines.” 

We vernemen verder dat de combinatie PAR-Pack en PAR-Label zorgt 
voor het automatisch verpakken en labelen. Per pak wordt een label 
afgedrukt en automatisch op het pak gekleefd, waarna het verpakken 
plaatsvindt. De labels zijn aanpasbaar per taal, eenheid, met of 
zonder logo en met of zonder barcode. Met enkele muisklikken wordt 
omgesteld van het ene product naar het andere. Per pallet wordt een 
palletlijst afgedrukt, waardoor de productdata onmiddellijk beschikbaar 
zijn voor de administratie van de klant. 

Er wordt ons ook meegegeven hoe dit systeem gelinkt is aan wat men 
PAR-info noemt. Deze module zorgt voor het automatisch afl eggen 
van een infofi che (fl yer) op elk pakket. Op de infofi che kan de fabrikant 
allerhande nuttige informatie drukken, zoals bijvoorbeeld opslag- en 
onderhoudsvoorschriften, instructies voor plaatsing, garantievoorwaar-
den, CE-symbool en specifi caties, een logo en merknaam. 

Productie op vaste en/of variabele lengte 
Hoe pak je dan het verpakken aan waarbij de machine vloerdelen van 
zowel vaste als variabele lengte moet aankunnen? In dit geval is een 
aangepast besturingssysteem nodig, bij deze producent de PAR-Scan. 
Dat gaat het parket met vaste en/of variabele lengte automatisch 
meten, registreren, labelen en verpakken. 

“Met PAR-Scan heb je veel meer dan een gewone parketverpakkings-
machine”, legt men uit. ”In dit geval meet PAR-Scan de lengte van elk 
vloerdeel in een pak, het aantal m² en het aantal delen in het pak, en 
dit pak na pak. De meetgegevens, aangevuld met de breedte, dikte, 
houtsoort, kwaliteit, oppervlakte, enzovoort worden op een label afge-
drukt en automatisch op het pak aangebracht. Dat label is beschikbaar 
in verschillende talen, waarbij ook Engelse eenheden mogelijk zijn. 
Bovendien kan er 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 de administratiesoftware van de klant.” 

Het mooie is het meten, registreren, labelen en verpakken zonder 
manuele interventie. Hierdoor zijn dure meet-, schrijf- en rekenfouten 
uitgesloten en verloopt het verpakken super effi  ciënt. Concreet zien we 
hoe het parket met vaste of variabele lengte in één verpakking bestaat 
uit maximaal tien lagen per pak en tot drie vloerdelen in één laag. 
Daarbij wordt elke geproduceerde vierkante meter gemeten en correct 
verrekend. 

Ook hier kan de PAR-Scan aangevuld worden met de PAR-Stock voor 
voorraadbeheer en order picking. Daarnaast kan ook hier de eerder 
beschreven PAR-info toegevoegd worden, voor het automatisch 
afl eggen van een folder op elk pak.  

Extra toelichting door CSP Engineering
Onze verpakkingsmachines zijn specifi ek gericht op de parketindus-
trie. CSP Engineering levert verpakkingsmachines die speciaal zijn 
ontwikkeld voor het verpakken van houten vloerdelen.
CSP verpakkingsmachines zijn modulaire bouwstenen die op compacte 
wijze geïntegreerd worden in de hedendaagse verpakkingslijn. 
Daarnaast zijn onze machines geconfi gureerd om eenvoudig en snel 
omgesteld te kunnen worden voor andere afmetingen. 

Naast de verpakkingsmachines op zich heeft een hedendaagse indus-
triële verpakkingslijn een controller die de verpakkingslijn aanstuurt. 
Afhankelijk van uw noden kan u ervoor kiezen dat de controller tevens 
de vloerdelen meet, registreert en labelt. 

De juiste confi guratie van uw verpakkingslijn wordt tevens bepaald door 
de beoogde capaciteit, het aantal te verpakken pakken vloerdelen per 
dag.

Op onze website kan u de aangegeven stappen doorlopen om te kijken 
welke opstelling het meest geschikt is voor uw organisatie.
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