Nieuwe Lingl verpakkingsinstallatie in Woerden:
Stretchfolie beschermt beter en oogt strakker
Monier Woerden heeft na de bouwvak
vakantie een nieuwe verpakkingsinstallatie
in gebruik genomen. De installatie is
geleverd via de firma Lingl. Hoe is dat
gegaan van idee tot en met de realisatie?
Projectleider Cees Rietveld beschrijft dit.
De oude verpakkingsinstallatie in Woerden
werkte met krimpfolie om de pallets met dakpannen. Dit materiaal veroudert onder invloed
van zonlicht, waardoor de rek eruit gaat. Op de
vrachtwagen schuiven pakketten heen en weer
in bochten en met remmen. Daarbij komt er
ruimte op de harde en brosse krimpfolie, die
niet meer terugrekt. En door die ‘flodderende’
folie raken er pannen beschadigd, met als
gevolg: klachten!
Vanuit Marketing en Verkoop werd benadrukt
dat voor de locatie Woerden een verpakking
met stretchfolie een flinke verbetering zou
opleveren. In Tegelen hadden ze omstreeks
2013 soortgelijke klachten, waarop Pierre Toma
een onderzoek startte. Hij liet testen doen op
een vrachtauto met pakketten: een aantal met
krimpfolie en een aantal met stretchfolie.
Onderweg werd met een camera opgenomen
hoe de pakketten zich gedroegen. De stretchfolie kwam er veel beter uit! Dit heeft geleid
tot de aanschaf van een nieuwe verpakkings
installatie met stretchfolie in Tegelen.
Wij zijn in Tegelen gaan kijken hoe de machine
daar werkt en of deze eventueel voor ons
beperkingen zou opleveren. Het zag er allemaal
goed uit! Begin dit jaar kreeg ik het verzoek in
Woerden het project ‘verpakking’ op te pakken.
Eerst heb ik met Jos Wolters van Tegelen
gepraat, vanwege zijn ervaring. Overleg met

Gerard Holtmaat leverde een goede aanvulling
op bij de juiste formulering van onze investeringsaanvraag, waaraan ook Locatie
administrateur Erwin Chaitram zijn steentje
bijdroeg met diverse berekeningen.
Offertes
De bedoeling was eerst een identieke installatie
als in Tegelen. Daarom heb ik contact opgenomen met hun leverancier, de firma Beumer.
Gaandeweg kreeg het plan vorm. Wij kregen
eind februari een offerte van bijna 200.000 euro.
Het toeval wilde dat een vertegenwoordiger van
de firma Lingl de papieren van Beumer op mijn
bureau zag liggen. Toen hij van onze plannen
hoorde, zei hij: “Die installatie kunnen wij ook
leveren!” Na overleg met onze locatiemanager
Sjaak Scheel, met Gerard Holtmaat en anderen
hebben wij toen ook de mogelijkheden van Lingl
onderzocht: wat filmpjes gezien en een machine
‘in levende lijve’ gaan bekijken. We zagen deze bij
een steenfabriek een uur draaien, als een trein.
En we troffen hier tevreden gebruikers aan!
Lingl is ook met een offerte gekomen: een
wereld van verschil met Beumer! We hebben
weer om de tafel gezeten. En na het uitonderhandelen door Ralf Zirkel, Hoofd Inkoop van
Monier in Duitsland, zaten we op zo’n 145.000
euro. De beslissing was toen snel genomen. Daar
kwamen nog wel sloopkosten, aanpassingen in de
bestaande installatie en zo bij, maar we gaan het
nu onder de 170.000 redden! Overigens heeft
Lingl de installatie wel verkocht, maar de levering
en service loopt via het Brabantse bedrijf
F3-Design.

We gaan volgens Erwin Chaitram ook nog wat
kosten besparen door een lager folieverbruik
per pallet én op het energieverbruik: geen gas
meer zoals bij de krimpfolie.
Realisatie
In de bouwvakvakantie is de oude installatie
gesloopt door Wim van den Akker, die weer
voortreffelijk de leiding had, met een aantal
ZZP’ers. In de eerste week van augustus is de
nieuwe machine in drie dagen opgebouwd.
Vervolgens moest de machine nog
geprogrammeerd worden, ook in afstemming
met de overige bestaande installaties. Eric Smit,
TD coördinator / Gastechnicus / Magazijn, was
weer terug van vakantie, zeer welkom, want hij is
juiste man om het programmeren door F3-Design
en overige zaken op de vloer goed te begeleiden,
ook het proefdraaien. Op wat kleine dingetjes na
loopt de machine prima. Aan de rest wordt
gewerkt en het komt helemaal goed!

in Woerden. De samenwerking met alle betrokkenen, binnen Monier en met externen, is prettig
verlopen. En we hebben dankbaar gebruik
gemaakt van de ervaring in Tegelen. Het is ook
nog eens een mooie machine, op mijn verzoek
hoofdzakelijk Monier rood en ook wat zwart.
Zonder meerprijs! De medewerkers zijn heel
tevreden. En wat opvalt is dat de installatie zo
goed als geruisloos werkt. Een heel verschil met
die brullende branders! Onze pannen zijn nu
beter beschermd op de pallets en de pakketten
ogen ook netjes in strak. Goed voor de klant
tevredenheid!
Cees Rietveld, Hoofd Onderhoud & Techniek Woerden

Zo’n project is altijd een uitdaging. Ik ben blij en
opgelucht dat het project zo snel goed is gerealiseerd. Gelukkig hebben we een heel goed team
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