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DutchBoxx Golfkarton: 
Producent van golfkarton 
verpakkingen op maat.

De dozen worden gemaakt van golfkarton, waardoor een 

pallet behoorlijk zwaar kan zijn. Het verplaatsen van de 

kartonnen dozen dient tot een minimum beperkt te 

worden, zodat medewerkers weinig fysieke kracht hoeven 

te leveren. Idealiter past de omsnoeringsmachine dan ook 

in de automatische verpakkingslijn.
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Case: Verschillende maten verpakkingen automatisch omsnoeren

KLANTCASE
DUTCHBOXX GOLFKARTON

HET RESULTAAT

Nadat de machine enkele 

maanden bij DutchBoxx heeft 

gedraaid kan Managing Director 

Piet Stilma er het volgende over 

zeggen: “De omsnoeringsmachine 

van Cyklop brengt op een snelle en 

efficiënte manier stevige 

omsnoeringen aan de pakketten aan 

zonder de producten te beschadigen. 

Perfect voor kartonnen dozen dus!”. 

DE UITDAGING

DutchBoxx Golfkarton is een Nederlandse producent van 

golfkarton verpakkingen, waar een compleet assortiment 

dozen en verpakkingen op maat en in eigen huis geproduceerd 

wordt. De productie is zeer flexibel, elke soort verpakking 

kan op een van de zes lijnen verwerkt worden. De kartonnen 

verpakkingen gaan gesneden, bedrukt en gebundeld naar 

de klant. Het is hierbij belangrijk dat de verpakkingen stevig 

omsnoerd worden, maar dat het product niet wordt verbogen, 

beschadigd of vervormd.

Omdat de productie flexibel is en de verpakkingen verschillen van 
grote naar kleine verpakkingen, is het van belang 
dat de machines die gebruikt worden ook flexibel ingezet kunnen 
worden. De machine moet kunnen meten hoe groot 
de pakketten zijn om een omsnoering op maat te maken. 

DutchBoxx levert verpakkingen die recyclebaar zijn, maar ook het 
omsnoeringsband is recyclebaar zodat de klant weinig tot geen 
restafval heeft.

DE OPLOSSING

De vraag vanuit DutchBoxx was om een omsnoeringsmachine te 
ontwerpen die naadloos aansluit op de bestaande productielijn. 
Hierbij waren de eisen dat het omsnoeringsband volledig te recyclen 
is (dunne band, recyclebaar materiaal), dat de medewerkers geen 
fysieke inspanning hoeven te leveren en dat de machine afmetingen 
kan detecteren om de variatie aan te kunnen. De projectafdeling 

van Cyklop is met deze vraagstelling aan 
de slag gegaan en heeft een Ampag omsnoeringsmachine met 
transportbaan ontwikkeld. De machine is volautomatisch en kan 
elke gewenst formaat zelfstandig, gemakkelijk en snel omsnoeren.

Op maat 
gemaakte

omsnoeringen



Gewoon beginnen
Het is niet zozeer lastig om te beslissen óf u uw 

verpakkingsproces efficiënter wilt indelen, het ‘hoe’ 

is vaak een stuk ingewikkelder. Begin daarom me het 

identificeren van uw wensen en behoeften. Cyklop 

kan u hierbij helpen. Samen met u verkennen we de 

mogelijkheden en voordelen die onze producten u kunnen 

bieden. Onze ervaren specialisten staan voor u klaar!

WE ZIJN ER OM TE HELPEN
Heeft u een verpakkingsvraag en is een 

standaard machine niet de juiste oplossing? 

Wij denken graag met u mee en lossen het 

probleem op met op maat gemaakte projecten.

Onze ervaren 
specialisten staan 

voor u klaar!

Bel ons
038 - 467 58 00

E-mail ons
info@cyklop.nl

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Neem contact op
Onze specialisten staan 
voor u klaar

Stel vast wat u nodig heeft
We zullen de situatie beoordelen 
en u helpen om uw behoeften te 
identificeren 

Vind de oplossing
Maak een lijst van de mogelijkheden 
en maak de beslissing

Over Cyklop B.V.

Cyklop B.V. is een dochteronderneming van Cyklop 

International, een wereldwijde producent en leverancier van 

verpakkingssystemen en -materialen. 

Met onze producten en expertise bieden wij onze klanten 

de beste oplossing op het gebied van ladingzekering tijdens 

intern en extern transport,  waarbij de focus op het veilig en 

onbeschadigd transporteren van producten ligt. Wij bieden op 

de markt afgestemde oplossingen: handapparaten, machines 

en systemen, precies hierop afgestemd verbruiksmateriaal, 

professioneel advies en een ijzersterke service.

Meer informatie is te vinden op www.cyklop.nl

“Wij bieden onze klanten de beste 

oplossing op het gebied van 

ladingzekering tijdens intern en 

extern transport, waarbij de focus op 

het veilig en onbeschadigd

 transporteren van producten ligt”
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