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 CSP ENGINEERING:
EEN SUPERSPECIALIST

IN EEN NICHEMARKT

CSP Engineering is een niche specialist die technologie voor de 
productie van houten vloerdelen ontwikkelt. CSP Engineering 
bouwt ook zelf alle machines. Zo kan er snel worden ingespeeld 
op de noden van de klanten en op markttrends. 

Een specialist voor parket productie
CSP Engineering focust volledig op oplossingen voor de productie van 
houten vloerdelen. Het bedrijf presenteert oplossingen in diverse fasen 
van de productie. 

PAR-fi ller® en CosmetiWood®
De PAR-Filler® is een unieke machine voor het vullen van noes-
ten en barsten in houten vloerdelen. In deze machine worden 

onvolkomenheden opgespoord, geanalyseerd en gecorrigeerd. 
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. 

Parketproductie: PAR-Duo®
De PAR-Duo® is een machine voor het verlijmen van massieve topla-
gen tot 2-lagenparket met watervaste D4 hechting. Multiplex delen 
worden in de lengte eindloos verlijmd, waardoor u geen zaagafval 
heeft. Het verlijmen van 2-lagenparket met de PAR-Duo® vindt plaats 
in doorloop.

MACHINALE OPLOSSINGEN VOOR DE PRODUCTIE VAN PARKETVLOEREN

PAR-Filler®
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Logistieke systemen voor de parketindustrie
Diverse logistieke systemen kunnen in de productie worden ingepast 
om planken in te voeren, te buff eren, terug te voeren of te stapelen. Zo 
zijn er PAR-Feed®, PAR-Return®, PAR-Collect® en PAR-Stack®.

Verpakkingslijnen… op maat!
Op het vlak van verpakkingsautomatisering biedt CSP Engineering 
diverse systemen.

PAR-Scan®
PAR-Scan® is een verpakkingslijn organisator in de ruimste betekenis. 
PAR-Scan® meet de lengte van elke plank in een pak, aantal m², aan-
tal planken in het pak, pak na pak. De meetgegevens, aangevuld met 
de breedte, dikte, houtsoort, kwaliteit, oppervlakte, enz. worden op een 
label afgedrukt. Er kan een logo of barcode aan toegevoegd worden. 
De informatie van elk pak vloerdelen wordt opgeslagen, een palletlijst 
met details wordt afgedrukt en alle gegevens worden digitaal beschik-
baar gesteld voor uw administratie. PAR-Scan® staat voor: één uniek 
systeem voor meten, registreren, labelen en verpakken.

PAR-Strap®
De PAR-Strap® is een automatische omsnoermachine voor parket. 
De omsnoermachine is eenvoudig in gebruik en realiseert een snelle 
omsnoering in amper 1 seconde. 
De PAR-Strap® is een machine die naadloos aansluit op de 
PAR-Scan®.

PAR-fi lm®
De PAR-Film® is een machine voor het verpakken van vloerdelen in 
krimpfolie. De PAR-Film® heeft een hoge verpakkingssnelheid tot 20 
meter per minuut. De PAR-Film® is een machine die naadloos aansluit 
op de PAR-Scan® en de PAR-Strap®. De PAR-Film® last de krimp-
folie volledig dicht langs de langs- en dwarskanten. Zo is uw parket 
volledig beschermd tegen vuil, stof en vocht. In combinatie met de 
dubbelcompartiment krimptunnel levert de PAR-Film® het beste ver-
pakkingsresultaat af.

PAR-Pack®
De PAR-Pack® is de basis voor het volledig automatisch verpakken van 
uw parket op vaste lengte. PAR-Pack® sluit naadloos aan op de PAR-
Strap® en/of de PAR-Film®, maar kan ook geïntegreerd worden met 
andere verpakkingsmachines. De combinatie van de PAR-Pack® en de 
PAR-Label® zorgt voor automatisch verpakken en labelen. 

PAR-Label®
De PAR-Label® is een industriële machine voor automatisch regis-
treren en labelen, toegevoegd aan uw verpakkingslijn. De PAR-Label® 
bestaat uit een industriële PC met touch-scherm, plc, automatische 
label printer/applicator en PAR-Label-Pro software en database. 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®.

PAR-Info®
De PAR-Info® is een automatisch werkend toestel dat bij het ver-
pakken 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 men, zonder manuele arbeid, een 
infoblad of folder toe aan elk pakket. Op de folder kan de fabrikant 
allerhande nuttige informatie drukken zoals opslag- en onderhouds-
voorschriften, instructies voor plaatsing, garantievoorwaarden, 
CE-symbool, productspecifi caties, logo en merknaam.

Voor meer info bezoek ons op www.csp-engineering.com 

PAR-Scan®
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