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OPSPOREN, BEOORDELEN 
EN… HERSTELLEN

OPSTOPMACHINES VOOR PARKET BEREIKEN DE PERFECTIE

We hebben in dit vakblad al vaker de afweging gemaakt 
tussen machinaal handelen (lees ‘ industrieel’) en manueel 
handelen (lees ‘artisanaal’). Bij die afwegingen stak de 
industriële uitvoering er, kwalitatief bekeken, telkens weer 
met kop en schouders bovenuit. De enige onvolkomenheid 
die je een industriële uitvoering zou kunnen aanwrijven, is 
precies het totaal ontbreken van onvolkomenheden. Dat 
geldt niet minder voor het controleren op en herstellen 
van kleine gebreken in houten vloerbekleding voor het 
aanbrengen van de finish. 

Automatisering alom
Ook in de parketbranche leidt grootschaligheid noodgedwongen tot 
automatisering om de veel grotere productiecapaciteiten te kunnen 
realiseren. De mens krijgt in de productiecyclus steeds meer een 
besturende en controlerende functie. Met die evolutie komen de 
werkgevers tegelijkertijd tegemoet aan de steeds strengere eisen 
op het vlak van welzijn en gezondheid op het werk. Machines sparen 
de arbeiders. Voor de productie van parket bestaan uitgekiende 
productielijnen waarop zowat alle functies automatisch worden 
uitgevoerd. Geavanceerde productielijnen voeren het proces uit van A 
tot Z. Dat start bij de aanvoer (ruwe stukken) van de werkstukken tot 
de terugvoer van gelabelde en verpakte vloerdelen. Daartussen vindt 
de eigenlijke productie plaats. De eigenlijke productielijn omvat alle 

handelingen die nodig zijn om uit ruw hout of plaatmateriaal parket-
vloeren te vervaardigen. De opbouw van een productielijn is uiteraard 
afhankelijk van de soort van parket die geproduceerd wordt.

Gaatjes vullen
Aangezien het aanbrengen van de fi nish (olie of lak) vandaag bij het 
productieproces hoort, moeten de voorbereidende taken voor de 
fi nish ook voorzien worden: het opsporen en herstellen van kleine 
gebreken die niet verzoenbaar zijn met de geplande selectie (A, B, …). 
Gebreken aan de vloerdelen worden gedetecteerd via scanning. De 
scanner werkt in 2D of 3D en verwerkt de beelden in milliseconden. 
Eén ding is zeker: niets ontsnapt aan het wakend oog van de scanner. 
Ieder gebrek, hoe klein ook, wordt gedetecteerd en beoordeeld. 
Diezelfde waakzaamheid over ieder individueel vloerdeel is op geen 
enkele manier te evenaren door de mens. Doordat de machine in 
de productielijn wordt ingeschakeld, is het ook niet nodig om de 
geschonden plank van de band te halen voor herstel. Ook op het vlak 
van meten en herstellen bereikt de machine een hogere graad van 
perfectie dan de mens. De scanner meet immers de juiste afmetingen 
van de beschadiging en berekent feilloos de benodigde hoeveelheid 
vulmiddel. Belangrijk hier is ook nog dat het vulmiddel dezelfde 
hardheid bereikt als het hout. Het opstoppen gebeurt onder druk. 
De hoeveelheid vulmiddel is exact berekend zodat er geen product 
verloren gaat. 
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 CSP Engineering 
CSP Engineering, dé absolute specialist op dit domein heeft 2 nieuwe 
modellen van opstopmachines gebouwd en geïnstalleerd:
-  PAR-Filler® Mono is een instapmodel, uitgerust met 1 applicator 

voor de lagere productiecapaciteiten. Diverse systemen voor aan- en 
afvoer zijn mogelijk.

-  PAR-Filler® Duplex voor de grote capaciteiten heeft 2 parallel 
opgebouwde opstoplijnen. Deze 2 proceslijnen kunnen afzonderlijk 
van elkaar ingesteld worden voor het opvullen van verschillende 

kwaliteiten en/of diverse kleuren. Het grote voordeel is dat de 
machine nog steeds bediend kan worden door 1 operator dankzij 
de dubbele automatische aanvoer voor het bevoorraden van de 
machine en dubbele buffer met afduwfunctie voor het manueel 
stapelen.

- PAR-Filler® Duo is de eerste versie van onze opstopmachines, 
geïnstalleerd in 10+ landen sinds 2014 en geschikt voor middelgrote 
productiecapaciteiten.
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