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AUTOMATISATIE IN DE PRODUCTIE 
VAN HOUTEN VLOEREN

CSP ENGINEERING BLIJFT ‘NUMMER 1’ IN AUTOMATISERINGSTECHNOLOGIE

CSP Engineering is dé specialist voor ontwikkeling van 
technologie en automatisaties voor de productie van 
houten vloerdelen. CSP Engineering bouwt actief 4 
automatisatiegroepen: verpakkingsmachines, logistieke 
systemen, productiemachines en opstopmachines. 
De Belgische machinebouwer speelt in op de noden en 
marktrends in de parketsector en staat bekend als een 
proactief meedenkende partner in het proces om de 
productie van haar klanten te optimaliseren.

Verpakkingsoplossingen
Op het vlak van verpakkingsautomatisering biedt CSP Engineering een 
aantal modulaire systemen die in diverse combinaties in lijn kunnen 
worden geplaatst.
Afhankelijk van het type pakken van vloerdelen dat dient verpakt biedt 
CSP een aangepaste oplossing.

Modular packaging solutions, configured to your needs

PAR-Scan®

Variable length packages

PAR-Pack®

Fix length packages

PAR-Return®

Automatic return system

PAR-Colli®

Colli-fix packages
PAR-Stack®

Automatic stacker
PAR-Film
Shrink foil packing

PAR-Strap®

Automatic strapping
PAR-Collect®

Push off buffer

Type of packages

or

and / or

or

or or

Packing type Logistic handling

PAR-Scan®
Voor het meten, registreren, labelen en verpakken van parket met 
vaste en/of variabele lengte brengt CSP Engineering het PAR-Scan® 
concept op de markt. PAR-Scan® is een unieke verpakkingslijnorgani-
sator in de ruimst mogelijke betekenis. Het systeem is modulair en kan 
naar behoefte van de klant in lijn gezet worden met andere machi-
nes zoals bijvoorbeeld met PAR-Strap®, PAR-Film®, PAR-Return® of 
PAR-Stack®. Par-Scan® meet pak na pak de lengte van elke plank, 
het aantal m², aantal planken voor elk afzonderlijk pak. Deze meetge-
gevens worden aangevuld met de breedte, dikte, houtsoort, kwaliteit, 
oppervlakte,… Deze worden vervolgens op een label afgedrukt. Dit 
label is beschikbaar in de gewenste taal, Engelse eenheden zijn moge-
lijk alsook de toevoeging van een logo of barcode. De informatie wordt 
opgeslagen, een palletlijst met details wordt afgedrukt en alle gege-
vens worden digitaal beschikbaar gesteld voor uw administratie.

PAR-Info®
Deze machine kan geïntegreerd worden met PAR-Scan®, 
PAR-Pack® en PAR-Colli®. Deze combinatie biedt de mogelijkheid 

om automatisch een folder toe te voegen aan elk pakket. Hierop 
kan de fabrikant de door de klant gewenste informatie afdrukken bv. 
opslag- en onderhoudsvoorschriften, instructies voor de plaatsing, 
garantievoorwaarden, CE-symbool, productspecifi caties, een logo of 
merknaam.

PAR-Stock®
Ook de PAR-Stock® kan gecombineerd worden met PAR-Scan®, 
PAR-Pack® en PAR-Colli®. De PAR-Stock® stelt u in staat om uw 
magazijn professioneel te beheren en ontvangt online gegevens van 
de PAR-Scan® of PAR-Pack® of PAR-Colli®. Dankzij dit geavanceerd 
systeem voor real-time voorraadbeheer en orderpicking beschikt de 
klant op elk ogenblik over correcte voorraad-informatie voor uw ver-
kooporganisatie en behoren stocktellingen tot het verleden.

De voordelen van PAR-Scan®
-  Meten, registeren, labelen en verpakken in lijn zonder enige 

manuele tussenkomst.
-  Dure meet- en rekenfouten worden uitgesloten.
-  Parket met vaste én variabele lengtes in 1 pak
-  Elke geproduceerde meter wordt gemeten en verrekend.
-  Gedetailleerde palletlijst met éénduidige opsomming van de 

geleverde hoeveelheden

PAR-Pack®
Deze machine is de ideale basis voor het volledig automatisch 
verpakken van uw parket op vaste lengte. PAR-Pack® zorgt ervoor dat 
elk pakje netjes wordt uitgelijnd en stuurt de PAR-Strap® en/of 
PAR-Film® (zie schema) aan, maar kan ook in lijn geïntegreerd 
worden met andere verpakkingsmachines. 

Par-Label®
Een voor de hand liggende combinatie met PAR-Pack® is de 
PAR-Label®. Deze laatste zorgt ervoor dat er pak per pak automatisch 
een label wordt afgedrukt en gekleefd, waarna het verpakt wordt met 
PAR-Strap® en/of PAR-Film®. 
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PAR-Colli®
Deze PAR-Colli® is de nieuwste telg in het gamma van CSP 
Engineering en werd op vraag van de klant speciaal ontworpen om 
automatisch pakken op vaste lengte te creëren met vloerdelen van 
variabele lengte. Het is mogelijk tot 6 verschillende lengtes van plan-
ken te combineren om 1 pak te construeren. Ook deze installatie is 
volledig modulair, dezelfde opties als bij PAR-Scan® en PAR-Strap® 
zoals hierboven beschreven zijn mogelijk.

 

Verschillende manieren van verpakken
PAR-Strap®
De PAR-Strap® sluit naadloos aan bij bovenstaande opties 
en is een automatische omsnoermachine voor parket. Deze 
machine is eenvoudig in gebruik en realiseert de omsnoering van 
parketplanken zelfs voor visgraat. Deze makkelijk te onderhouden 
machine werd ontwikkeld vanuit ergonomisch oogpunt. Zo 
is de PAR-Strap® uitgerust met een robuuste en compacte 
omsnoerkop die zorgt voor een snelle en degelijke omsnoering. 
De spoelwissel is voorzien via een handige snel sluiting. Door 
het minimum aan bewegende delen is het een machine die zeer 
betrouwbaar werkt en nauwelijks onderhoud vergt.
 
PAR-Film®
Ook de PAR-Film® sluit naadloos aan bij bovengenoemde 
machines. Er kan worden gekozen om PAR-Film® in combinatie 
met PAR-Strap® in lijn te integreren maar er kan ook geopteerd 
worden voor een stevige verpakking zonder deze omsnoering. 
PAR-Film® verpakt automatisch parket in krimpfolie aan een 
hoge snelheid van 20 m/minuut. De machine snijdt de krimpfolie 
af op de pakbreedte en legt de las in het midden aan de zijkant, 
dit zorgt voor een mooie presentatie. Uw parket wordt volledig 
afgeschermd van vuil, stof en vocht omdat de PAR-Film® de 
krimpfolie volledig dicht last langs zowel lange- als dwarskant.
In combinatie met de energievriendelijke dubbelcompartiment 
krimptunnel levert PAR-Film® het beste verpakkingsresultaat af.

Logistieke oplossingen
CSP Engineering heeft verschillende logistieke oplossingen in het 
gamma die modulair en naar behoefte van de klant ingepast kunnen 
worden in de productie. Alle systemen kunnen bovendien in lijn gezet 
worden met de hierboven vermelde oplossingen
- PAR-Feed® is een semi automatisch aanvoersysteem voor het snel 

en eenvoudig aanvoeren van planken, bv. aan een schaafmachine.
- PAR-Collect® voor het automatisch verzamelen van planken en 

pakken parket.
 Er bestaan 2 versies van deze machine: een pneumatisch of één 

met aangedreven dwarsriemen.
- PAR-Return®: automatisch terugvoersysteem
- PAR-Stack®: voor geautomatiseerd stapelen van houten vloerdelen 

en pakken parket.
 Het systeem kan parket planken of pakken zowel links, rechts 

of gecentreerd uitlijnen op een pallet. Bovendien is de machine 
uitermate geschikt voor het zwaardere stapelwerk. Het systeem 
beschikt over een open structuur en is zeer toegankelijk zodat 
paletten makkelijk afgevoerd kunnen worden met een palletwagen 
of vorklift.

- PAR-Robot®: Recentelijke uitbreiding van het aanbod bij CSP 
Engineering. Deze universele toepassing in robotica verruimt 
de mogelijkheden voor automatisch stapelen en afstapelen 
aanzienlijk. 

 
De voordelen van integratie van logistieke systemen
-  Reductie loonkosten
-  Hogere productiecapaciteit
-  Ergonomie bevorderlijk
-  Modulair samen te stellen : snel in en omschakelen van 

installaties
 

 

 
Productiemachines
Voor het verlijmen van massieve toplagen tot 2-lagen parket met een 
watervaste en perfecte hechting bouwt CSP Engineering nog steeds 
de PAR-Duo®. De multiplex delen worden eindeloos verlijmd wat 
ervoor zorgt dat er geen zaagafval is. De PAR-Duo® kan 2-lagen par-
ket produceren met toplagen van dezelfde en/of variabele lengte in 
1 productiebatch. De computergestuurde zaagmachine op het einde 
van de lijn verzaagt de verlijmde delen op de originele lengte van de 
toplagen.

Opstopmachines
Tot slot blijft het paradepaardje van CSP Engineering uiteraard de 
PAR-Filler® voor het automatisch opvullen van noesten en barsten in 
parket. Maar deze technologie komt uitgebreid aanbod in een aanko-
mend dossier in uw vakblad.

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


