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AUTOMATISATIE KENT
GEEN GRENZEN.
LET’S INNOVATE
TOGETHER!
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“ Samenwerking blijft
de belangrijkste sleutel
tot succes.”
Beste lezer,
Ook het voorbije jaar was samenwerking het
codewoord voor een reeks succesvolle projecten.
Zo werkten we dit jaar opnieuw intensief samen met
partners Engico en DD Automation. Op pagina 12
lees je hoe we elkaar versterken en onze installaties
samen telkens naar een hoger niveau tillen.
Daarnaast gaan we in op enkele projecten die
we bij DASSY, Gheys, Caisseries Belle-Vue en
Balta uitvoerden en in deze nieuwe editie in
beeld brengen. Een voor een zijn ze het resultaat
van sterke partnerships met leverancier en klant.
Maar dit jaar gingen we nog een stap verder op het
vlak van samenwerking. Zo namen Lode De Boe en
ik samen Stumaco over, een bedrijf gespecialiseerd
in het ontwerp en de bouw van machines in RVS.
Een perfecte aanvulling op de activiteiten
van Fraxinus.
Het maakt ons dankbaar dat we, omringd door een
team van gedreven Fraxineers en sterke partners,
onze projecten steeds vooruitstrevender kunnen
maken en op die manier kunnen bijdragen aan het
succesverhaal van onze klanten.
We hopen dat de achtste editie van
Fraxinews inspiratie mag brengen voor
een innovatieve toekomst.
Hans Van Essche
CEO Fraxinus
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INTERVIEW

HANS VAN ESSCHE DEELT
ZIJN TOEKOMSTVISIE

“Het komende jaar
staat onder meer
in het teken van
automatisatie in de
voedingsindustrie”
In 2019 vierde Fraxinus zijn 15de verjaardag en ook
dit jaar bleef het bedrijf niet onbewogen. CEO Hans
vertelt over de expansie in België en het buitenland en
over de overname van Stumaco, waarmee Fraxinus de
weg opent naar de voedingssector.

Fraxinus kende de voorbije jaren een gestage
groei van ongeveer 15%. Hoe probeer je die
positieve trend verder te zetten?
Hans: “We groeien niet alleen qua omzet,
maar ook op het vlak van personeelsbestand.
We streven steeds naar een goede
omkadering van onze mensen. Onze ambitie
is groot en dan is het belangrijk om de nodige
opleiding te voorzien zodat iedereen met het
bedrijf kan meegroeien. We werken enorm aan
het vergroten van ons netwerk en dat zorgt
ervoor dat we ook steeds meer projecten in
het buitenland aangeboden krijgen.”
Sinds begin 2020 ben je mede-eigenaar
van Stumaco. Hoe is die overname
er gekomen?
“De oprichters Stefaan Vangheluwe en
Luc Dewilde besloten na 19 jaar om hun bedrijf
over te laten. Daarop zijn Lode De Boe en
ik met veel enthousiasme in het verhaal van
Stumaco gestapt. De combinatie met Fraxinus
is een logische stap.”
Waarin specialiseert het bedrijf zich?
“Stumaco ontwerpt, bouwt, monteert en
onderhoudt machines en productielijnen in
roestvrij staal. Het bedrijf is voornamelijk
actief in de wereld van verse en diepvriesgroenten en de aardappelverwerkende
industrie. Dat gaat van het ontvangen van
ruwe grondstoffen tot het doseren, mengen
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en verpakken. De machines en productielijnen
worden gebruikt voor zowel basisvoedsel
als voor specialiteiten zoals chips, kroketten,
pannenkoeken, tortilla’s enzovoort.”

“ Samen bieden
Fraxinus en Stumaco
een geïntegreerde
oplossing voor
robotisatie in de
voedingssector
waardoor we totaalprojecten kunnen
neerzetten.”
— Hans Van Essche

Wat betekent jouw rol bij Stumaco
voor Fraxinus?
“Fraxinus en Stumaco kunnen samen totaalprojecten neerzetten. De machines van
Stumaco komen in aanraking met het ‘naakte’
product op de lijn, terwijl Fraxinus een
specialist is in het robotiseren van bedrijfs
processen en het automatiseren van transport,

verpakken en palletiseren. Daarnaast is
roestvrij staal een apart technisch domein
dat wij zelf niet in huis hadden. Op die manier
delen we kennis met elkaar, maar beide
bedrijven blijven wel autonoom bestaan.”
Verschuiven de projecten van Fraxinus dan
mee richting de voedingssector?
“Er is niet direct een verschuiving van
projecten, maar het is zeker zo dat er
een kruisbestuiving tussen de bedrijven
aanwezig is. Het voordeel aan de voedingssector is dat die niet conjunctuurgevoelig is.
Vandaag zijn er ook geen geïntegreerde
oplossingen voor robotisatie in die nichemarkt, wat wij dankzij deze samenwerking
wel kunnen bieden. We brengen engineering,
machinebouw en robotisering op maat van
de voedingsindustrie samen in één pakket.
Zo hoeft de klant slechts bij één partij aan te
kloppen en wordt het project vanuit eenzelfde
basis gecoördineerd. Ik geloof dat daar een
mooi toekomstverhaal in zit, zowel voor
Stumaco als voor Fraxinus.”

INTERVIEW

“Fraxinus en
Stumaco vullen
elkaar perfect aan”
DOOR LODE DE BOE
CO-OWNER STUMACO
“Na een boeiende 23 jaar bij vloerproducent Unilin,
keek ik uit naar een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan.
Toen ik hoorde dat Stefaan Vangheluwe en Luc Dewilde
hun bedrijf wilden verkopen, wist ik dat Hans de
geschikte partner zou zijn om mee in het verhaal van
Stumaco te stappen. De specialisatie die Fraxinus in
huis heeft op het vlak van material handling, transporten verpakkingslijnen vormt de perfecte aanvulling op
Stumaco’s activiteiten. Ik ben er sinds juli volop aan de
slag en de toekomst ziet er veelbelovend uit. We hebben
jonge, gedreven mensen aan boord en het orderboek
is gevuld met opdrachten in binnen- en buitenland.
In coronatijden moeten we voorzichtig zijn met voorspellingen, maar ik zie het alvast optimistisch in. Samen met
Fraxinus gaan we voor een verdere duurzame groei.”

STUMACO
SAMENGEVAT
STAAT VOOR
studies, machines en constructies

IN HANDEN VAN
Lode De Boe en Hans Van Essche

OPGERICHT IN
2001

GEVESTIGD IN
Staden

AANTAL MEDEWERKERS EN PARTNERS
67

meer info op
www.stumaco.be
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DASSY BEREIDT ZICH VOOR OP VERDERE GROEI

Transportsysteem met lift
voor nieuw hoogbouwmagazijn
DASSY professional workwear is een producent van professionele
werkkleding. Vanuit het Brugse hoofdkantoor worden jaarlijks voor
de verschillende merken zo’n 3,4 miljoen artikelen geleverd aan
een netwerk van Europese verdelers. Het bedrijf kende in 2019 een
groei van 13% en is ambitieus voor de toekomst. Daarom investeerde het in een nieuw semiautomatisch magazijn, inclusief een
transportsysteem met lift dat door Fraxinus werd ontworpen en
uitgevoerd. Aan het woord: Nico Delmulle (logistics & warehouse
manager), Hanne Bouckaert (responsible systems and operations)
en Frédéric De Man (support logistics and warehouse automation).

v.l.n.r. Hannes Dekeyzer, Nico Delmulle, Frédéric De Man en Hanne Bouckaert
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De liftinstallatie maakt deel uit van een
volledige uitbreiding en vernieuwing van
het magazijn. Een logisch gevolg van jullie
sterk groeiverhaal?
Nico: “Klopt, het manuele proces raakte
stilaan verzadigd op de huidige oppervlakte
en daarom werd beslist om het bestaande
magazijn van 7 000 m2 met 5 000 m2 uit
te breiden en verder te automatiseren.
Fraxinus zorgde voor de levering van een
transportsysteem met lift.”
Hanne: “Automatisatie was ook nodig om
onze jaarlijkse piek in het najaar op te vangen.
Vroeger moesten we die periode overbruggen
met interimkrachten, maar nu kan dit door
de installatie worden opgevangen.”
Is e-commerce ook een reden om
te automatiseren?
Nico: “Onze professionele werkkleding wordt
via een uitgebalanceerd netwerk van officiële
DASSY-dealers verdeeld. Ook zij zetten meer
en meer in op e-commerce. Door een snelle
en efficiënte levering te garanderen, kunnen we
hen zo goed mogelijk ondersteunen in
hun activiteiten.”
Vóór de uitbreiding werden de palletten met
heftrucks op de mezzanine aan- en afgevoerd.
Was automatisatie de voornaamste reden om
een lift te installeren?
Hanne: “Veiligheid speelt ook een rol.
Wij werkten met gravitaire rollenbanen om
de palletten van de mezzanine te nemen,
maar dat beantwoordde niet langer aan
de hoge veiligheidsvereisten die we in ons
magazijn stellen. Een verdere automatisatie
bleek dé oplossing om potentiële risico’s
maximaal te vermijden en een continue flow
te kunnen waarborgen.”
Nico: “De expertise van Fraxinus op het
vlak van veiligheid was een belangrijke
toegevoegde waarde voor ons project.
Veel zaken waar wij zelf niet aan hadden
gedacht, zaten vanzelf vervat en duidelijk
uitgelegd in de offerte.”
Hanne: “Over de offerte gesproken: elke stap in
het proces werd in mensentaal uitgelegd zodat
deze door iedereen – met of zonder technische
kennis – begrepen kon worden.”
Wat waren voor jullie de absolute must haves
voor de installatie?
Nico: “De installatie moest voldoende robuust
zijn en de lift staat nu ook veel centraler ten
opzichte van de ingang van de automatisatie.”

Frédéric: “We kunnen ook data halen uit
de installatie. Zo geeft de lift bijvoorbeeld aan
wanneer er een ingreep of onderhoud nodig is,
waardoor we beter kunnen anticiperen op
problemen in de toekomst.”
Wat is voor jullie cruciaal bij de keuze voor
een partner voor dergelijke projecten?
Nico: “Er moet toch een bepaalde match zijn
en doorheen het proces hebben we gevoeld
dat het DNA van Fraxinus dicht bij dat van ons
ligt: voetjes op de grond, de klant helpen en
gewoon doen. De no-nonsensementaliteit die
bij jullie heerst is ook bij ons sterk aanwezig.”
Hanne: “DASSY is een vlakke organisatie waar
enorm geïnvesteerd wordt in een open cultuur,
persoonlijk contact, plezier op de werkvloer...
Ook in onze productieafdeling in Sri Lanka is
dat het geval.”

“ Het DNA van
Fraxinus ligt dicht
bij dat van ons,
met dezelfde
duidelijke
communicatiestijl
en hands-on
mentaliteit.”
— Nico Delmulle, logistics &
warehouse manager

Daar stellen jullie maar liefst 1 800 mensen
te werk. Gebeurt er in jullie productiebedrijf
dan nog veel handmatig werk?
“Het productieproces is behoorlijk geauto
matiseerd en verloopt in de beste omstandig
heden, maar we zetten wel enorm in
op kwaliteit. In elke stap in de supply chain
is er een kwaliteitscontrole ingebouwd,
waardoor wij er hier op kunnen rekenen
dat elke levering klopt en aan onze hoge
kwaliteitsstandaarden beantwoordt.”
Hoe zien jullie de toekomst tegemoet?
“Met de huidige automatisatie hebben we
voldoende capaciteit om een jaarlijkse groei
van 7 à 8% tot 2030 te ondersteunen.
Dit zou voldoende moeten zijn om onze
ambities te realiseren.”

Drie unieke
troeven van deze
liftinstallatie
› De installatie is zo ontworpen dat
de invoer, bij een grote hoeveelheid
palletten, via het outbound
circuit uitgebreid kan worden.
Die mogelijkheid creëert nagenoeg
dubbel zoveel bufferposities.
› Voor een vlotte manipulatie van de
palletten wordt er na scanning van de
barcode op de voorzijde eveneens een
kopie van het label aangebracht op de
achterzijde. Op die manier maakt het
niet uit hoe de pallet neergezet wordt
en kan de operator de barcode langs
beide zijden van de pallet scannen.
› De lift is voorzien van een topfloor
bovenop de liftkooi. Die maakt het gat
van de lift dicht wanneer de liftkooi
beneden staat, wat de veiligheid
tijdens onderhoudswerkzaamheden
aanzienlijk verhoogt.

FACTS &
FIGURES
AANTAL WERKNEMERS
› 60 werknemers in Brugge
› 12 vertegenwoordigers
› 1 800 productiemedewerkers
in Sri Lanka
OMZET 2019
€ 45 miljoen

MERKEN
› DASSY
› Dress Confect (private label)
› Proteq
UITBREIDING AANTAL LOCATIES
› Palletten: van 8 900 naar 17 200
› Boxes: van 24 500 naar 78 500
meer info op
www.dassy.eu

We wensen jullie veel succes!

WWW.FRAX I NUS.B E
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GHEYS BREIDT UIT MET
IMPRESSIONANT MAGAZIJN

Automatisch
magazijnsysteem voor
variërende palletten
Vorig jaar breidde het Limburgse transport- en logistiek
bedrijf Gheys uit met een nieuw gebouw van 12 000 m2
voor de stockage van plastics op palletten in een
automatisch magazijn. De vereisten? Een compacte
installatie die zware palletten in verschillende formaten
vlot in het magazijn in- en uitvoert. Wij praatten na met
COO Jan Mertens.

FACTS &
FIGURES
3 LOCATIES
Mol, Beringen en Genk

AANTAL WERKNEMERS
550

TRANSPORTAFDELING
ca. 300 vrachtwagens

STOCKAGE
› 120 000 m2 magazijnen
› 600 silo’s

BEZETTING NIEUW MAGAZIJN
Capaciteit van 9 600 palletten

meer info op
www.gheys.com
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De installatie
uitgelicht

v.l.n.r. Jelle Parmentier en Jan Mertens

DOOR HANNES DEKEYZER
Kan je meer vertellen over Gheys en de
afdeling waarvoor de installatie is gebouwd?
“Wij zijn gespecialiseerd in plastics voor
de petrochemie, die door de producenten
in bulk of verpakt bij ons worden geleverd.
Wij stockeren, verpakken, ontpakken,
mengen, zeven en vervoeren het product.
De plastics die verpakt op palletten bij ons
aankomen, worden onder andere in dit
nieuwe magazijn gestockeerd.”
Dit is een bijzonder omvangrijk project
met een installatie die in totaal zo’n
10 000 m2 beslaat. Wat waren voor jullie
de belangrijkste uitdagingen?
“Het ging om een niet-alledaags project met
intensieve sturing door het WMS-systeem
en verschillende bijkomende uitdagingen.
Zo moest de installatie bestand zijn tegen
zwaar beladen palletten van verschillende
types en uiteenlopende formaten, en moest
ze palletten feilloos kunnen vervoeren.
Een pallet van 1 500 kg die scheef gaat lopen,
kan immers niet zomaar door een operator
een duwtje krijgen. Al deze factoren
hebben heel wat mechanische gevolgen
die in rekening gebracht moesten worden
tijdens de ontwerpfase. We hadden dus een
partner nodig die kon meedenken over het
volledige proces en daar heeft Fraxinus zijn
meerwaarde bewezen.”
Hannes Dekeyzer, sales engineer bij Fraxinus,
pikt in: “Het is uiteraard een samenwerking
tussen verschillende partijen die hun kennis
samenbrengen. In dit project was er een zeer
goede wisselwerking tussen de firma’s Gheys,
Logflow, C&W Logistics en Stow.”
Waarom hebben jullie voor Fraxinus gekozen
en hoe blik je terug op de samenwerking?
“We zijn met Fraxinus in contact gekomen
via Logflow uit Loppem, gespecialiseerd in
de optimalisatie van logistieke processen.
Zij hebben de bouw van ons vorige magazijn

geleid en gaven Fraxinus aan als mogelijke
partner voor dit project. Fraxinus luisterde zeer
goed naar onze ervaringen uit vorige projecten
en nam dit mee in de offertefase. Dit gaf ons
vertrouwen in hun manier van werken voor het
verdere verloop van het project. We zitten nu
in de fase na de opstart waarbij er af en toe
nog een probleem opduikt en waarvoor we
een snelle oplossing verwachten. Daar hebben
we met Fraxinus voor de juiste partner
gekozen: de nazorg is zeer goed. Ook de korte
communicatielijnen en de vlotte reactiesnelheid
konden we erg appreciëren. Zowel in de
ontwerpfase als tijdens de montage stelde het
team zich flexibel op en speelde het meteen in
op aanpassingen. Je kan veel op voorhand uit
tekenen, maar bepaalde zaken ontdek je toch
maar bij montage. Met die onverwachtheden
werd efficiënt omgegaan.”

“ De montage ter
plaatse ging heel vlot:
een pluim voor de
ploeg die in volle
coronacrisis elke dag
op en af naar
Beringen is gekomen.”
— Jan Mertens, COO Gheys

Over efficiëntie gesproken: op welk
vlak brengt de installatie het meeste
op voor jullie?
“De grootste winst uit zich in de plaats
besparing waardoor we meer palletten op
een kleinere oppervlakte kunnen stockeren:
de rekken zijn hoger en dankzij het verrijdbare
rekkensysteem is er enkel een middengang in
elk blok nodig.”

Sales engineer Fraxinus
—

DE FEITEN
In het nieuwe magazijn (12 500 m2)
worden palletten gestockeerd in een
installatie van 10 000 m2 met verrijdbare
rekken van Stow. De palletten voor
de inbound worden vooraan opgezet
en vervolgens op de twee antennes in
het magazijn weer afgenomen en in
de rekken gezet. De palletten voor de
outbound komen vanuit de rekken en
worden op de antennes gezet in het
magazijn. Daarna worden ze vooraan
terug afgenomen.

ONZE OPLOSSING
› Om elke pallet – ongeacht formaat,
gewicht en type – te kunnen stockeren,
werken we met een slavepallet die na
centrering van de bovenpallet eronder
wordt geschoven en vervolgens op
rollenbanen wordt vervoerd.
› De rolsteek maakten we veel kleiner dan
gewoonlijk om de stabiliteit te verbeteren en de levensduur van de pallet
te verlengen.
› Uit efficiëntieoverwegingen voor de
heftruckchauffeur en voor een maximale
stockagecapaciteit is de installatie na de
voorzone volledig dubbeldeks.
› De palletten zijn tot 130 meter onderweg
van de opzetzijde naar de verste
antenne in het magazijn. Da’s een hele
weg, dus hebben we scanners voorzien
op ieder cruciaal punt van de installatie
waardoor er geen datatracking nodig is.
Dit maakt het een pak eenvoudiger om
terug op te starten wanneer er toch iets
zou mislopen met een pallet onderweg.
› Op de kruispunten van het lange
traject is de mogelijkheid voorzien
om het bestaande traject te koppelen
aan een nieuw naastliggend gebouw.
Hier kunnen de antennes dan gespiegeld
worden en de centrale as dubbel
gebruikt worden.

WWW.FRAX I NUS.B E

PAGI NA 07

CASE

Caisseries Belle-Vue is fabrikant van
houten kisten en palletten voor verschillende sectoren waaronder chemie, civiele
techniek, electronica en metaal. Voor de
automatische assemblage van de palletten
schakelden de broers René en Jean-Pierre
Crommen de gebundelde expertise van
Certis Benelux en Fraxinus in.
v.l.n.r. Geert Decommere, Hans Van Essche, Jean-Pierre Crommen en René Crommen

CERTIS EN FRAXINUS BUNDELEN KRACHTEN
VOOR CAISSERIES BELLE-VUE

Automatische assemblage
van palletten in
verschillende formaten
Vanwaar de nood aan deze installatie?
“Onze klanten houden steeds minder
stock bij, want stockageruimte wordt almaar
schaarser en duurder. Ze nemen dus minder
grote hoeveelheden af en hebben minder
voorraad, waardoor wij flexibel moeten
kunnen reageren en binnen de 48 uur leveren.
Dat vraagt om een machine die enerzijds
snel kan produceren en anderzijds op een
vlotte manier van formaat kan wisselen”,
vertelt René.
Hoe helpt de installatie om een efficiënt
productieproces te creëren?
“De installatie is voorzien van een
dubbele machine, waardoor de operator
continu verder kan werken. De sturing van
deze machine is zeer goed bedacht en
maakt het voor de operator mogelijk om op
een eenvoudige manier snel van product
te veranderen”, aldus René.
“Daarnaast werkt de installatie de pallet ook
volledig af”, vult Jean-Pierre aan. “Na assemblage legt de robot de pallet in een tweede
machine waar desgewenst de hoeken
afgezaagd worden en de palletten een
label krijgen. Dankzij de gezamenlijke werking
van beide machines, winnen we de tijd voor
die extra bewerkingen terug. Vervolgens
stapelt de robot de palletten, al dan niet
genest. Dit gebeurt allemaal automatisch en
gecontroleerd zodat de operator efficiënt
kan werken en een hoog rendement haalt.”
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Heeft de installatie ook een invloed op de
kwaliteit van de palletten?
“Zeker! Doordat de positie van de planken
computergestuurd wordt, staan ze steeds
op dezelfde plaats en komen de nagels
altijd juist terecht. Daardoor zijn de palletten
uniformer en extra stevig”, zegt René.
“Fraxinus ontwikkelde tevens een sensor
die we in elk nagelpistool inbouwen om te
controleren of effectief alle nagels in de pallet
worden geschoten”, voegt Geert Decommere
van Certis nog toe.
Niets dan voordelen dus! We wensen jullie
veel succes en kijken alvast uit naar onze
verdere samenwerking.

FACTS &
FIGURES
Familiebedrijf Caisseries Belle-Vue werd
in het eind van de jaren ’70 opgericht
door François Crommen en wordt sinds
de jaren ’80 verdergezet door de tweede
generatie. Vier kinderen zijn nog steeds
actief en bouwen verder aan de toekomst
van het bedrijf.

LOCATIE
Heppignies, Henegouwen

MEDEWERKERS
65 arbeiders, 12 bedienden,
8 transportmedewerkers

JAARLIJKSE OMZET
€ ± 20 miljoen

AFZETGEBIED
Actief in België en de buurlanden

DAGELIJKSE PRODUCTIECAPACITEIT
› Kisten: 2 000
› Palletten: 3 000 à 3 500
› De Fraxinus-installatie heeft sinds de
opstart 23 000 palletten geproduceerd.

12 jaar partners in
automatische lijnen
Certis Benelux heeft meer dan 40 jaar
vakkennis in omsnoerings-, foliewikkel- en
bevestigingstechnieken. In alle divisies biedt
het bedrijf zowel apparaten, halfautomaten
als volledig automatische lijnen aan. Al 12 jaar
lang werkt de ploeg van Certis voor de
automatische lijnen samen met Fraxinus.
“De ingenieurs van Fraxinus ontwerpen onze
ideeën, diepen ze verder uit en gaan ze dan
projectmatig bouwen. Die wisselwerking
is voor ons een vaste waarde geworden”,
vertelt Geert Decommere, Business
Development Manager bij Certis.

meer info op
www.cbvh.be

De samenwerking op het vlak van innoverende nageltechniek vormt de sluitsteen
van succesvolle automatisering in de
houtverwerkende verpakkingsindustrie.
Dankzij een ‘Certis’-gamma aan kwalitatieve
nagelpistolen ingebouwd in de machines
van Fraxinus, kreeg de verkoop van Coil,
Jumbo Coil en Super Jumbo Coil de laatste
jaren een ware boost.

CASE

BALTA KIEST MET LOKALE PARTNERSHIPS
VOOR VLAAMSE VERANKERING

Automatisch verpakken
van tapijten in dozen
Operational Excellence is een van de pijlers waar de strategie van Balta
op rust. De producent van vloerbekleding in textiel blijft dan ook verder
investeren om te innoveren, en gaat hiervoor waar mogelijk in zee met
lokale partners. De samenwerking met Fraxinus voor de ontwikkeling van
een nieuwe verpakkingsmachine is er een mooi voorbeeld van: wij blikken
terug met Johan Vandesande (eindverantwoordelijke technische aankopen
Balta Group) en Rik Pappijn (plant manager).
Hoe is de noodzaak aan deze
automatisatie-oefening ontstaan?
“Als Europees marktleider moeten we voortdurend inspelen op de actuele noden van
de maatschappij. Zo is ook bij ons de enorme
shift van massaproductie met grote runs naar
evenveel productie met meer klantspecifieke
orders merkbaar. Daar willen wij flexibel op
inspelen door veel meer en kleinere runs te
produceren en klantgericht te verpakken.
Deze machine maakt dat mogelijk”,
aldus Rik Pappijn.
Automatisatie zorgt niet alleen voor een
efficiënter productieproces maar heeft
doorgaans ook een gunstige impact op
andere domeinen. Mogen we zeggen dat
dit bij deze verpakkingsmachine ook het
geval is?
“Absoluut. De sociale, economische en
ecologische impact speelt bij dergelijke
investeringen zeker ook een rol, en daar
geven we als beursgenoteerd bedrijf vanzelfsprekend veel aandacht aan. Wij focussen ons
hierbij op de GRI-norm 414, een internationale
standaard voor het opstellen van een
duurzaamheidsverslag. Die norm speelt mee in
alle acties die we ondernemen, maar specifiek
voor deze installatie kunnen we in de
eerste plaats onze productiemedewerkers

multidisciplinairder inzetten en een ergo
nomisch minder belastende job bieden.
Daarnaast werken we met een kartonnen
verpakking en is het concept van de dozen erop
voorzien dat de vullingsgraad van de trucks
gemaximaliseerd wordt. Hierdoor vermindert
de CO2-uitstoot per verpakt product”,
vertelt Johan.
“Een ander voordeel van de installatie is dat
ze de supply chain ook sterk vereenvoudigt.
De doos wordt bij Balta automatisch klaar
gemaakt voor verzending en wordt dan
getransporteerd naar het hoofdmagazijn van
de klant. Van daaruit vertrekt de doos naar
de winkel, waar ze enkel deels ontmanteld
moet worden om de tapijten presentatieklaar
te maken”, gaat Rik verder.
Een mooie samenkomst van heel wat positieve
effecten. Wat zegt dat voor de toekomst?
“De installatie is voorzien op uitbreidingen
voor verdere automatisatie in de toekomst,
bijvoorbeeld het automatisch afvoeren van
de palletten en het opzetten en plooien
van de lege dozen. Daarnaast blijven we
investeren en zijn we momenteel met Fraxinus
in consultatiefase voor nieuwe optimalisatie
projecten”, sluit Johan af.

De installatie
uitgelicht
DOOR BART BARBIER
Project engineer Fraxinus
—

DE FEITEN
De tapijten, opgerold in plastic, moeten
gestapeld en verpakt worden in
kartonnen dozen. De machine moet meerdere
formaten van tapijten kunnen verpakken.
Een bijkomende complexiteit is de moeilijk te
manipuleren materie van de tapijten.

ONZE OPLOSSING
De operator scant het tapijt en legt
het manueel op de transportband van
onze installatie. Dankzij deze scanning wordt
de machine automatisch ingesteld, gaat het
tapijt vervolgens door een metaaldetector en
wordt het doorgevoerd naar een bufferzone.
Daar worden de tapijten in positie geplaatst
en per twee met de robotgrijper opgenomen.
Deze grijper is in staat om verschillende
formaten op te nemen en de tapijten in de
automatisch aangevoerde doos te leggen.
Eens de doos vol is, sluit een andere robot ze
met een deksel en wordt ze afgevoerd naar de
strapper en de afnamezone.

FACTS &
FIGURES
LOCATIE
11 vestigingen wereldwijd
Hoofdzetel in Sint-Baafs-Vijve

MEDEWERKERS
ca. 4 000 wereldwijd

OMZET 2019
€ 671,2 miljoen

TOTALE PRODUCTIEVOETAFDRUK
752 000 m2 (150 voetbalvelden)

meer info op
www.baltagroup.com

v.l.n.r. Bart Barbier, Johan Vandesande en Hans Van Essche
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NIEUWS

FRAXINUS IN ’T KORT

Fraxinus fietst
met B2Bike
Bij Fraxinus motiveren we elkaar graag en
als we er dan ook nog eens fit van worden,
zijn we helemaal fan. We werken hiervoor
samen met B2Bike, dat bedrijven in beweging
wil houden door middel van een fietsleasing.
Als werknemer kies je uit verschillende
merken en modellen, van mountainbikes
tot elektrische fietsen. Na de leasingtermijn
word je eigenaar van de fiets, dus het is
een interessant financieel voordeel voor
de werknemer. Ook bij welke aangesloten
handelaar onze mensen een fiets willen
aanschaffen, bepalen ze zelf – handig voor
onderhoud en herstellingen. Intussen zijn er
een 13-tal medewerkers die kozen voor deze
formule. Het doet ons plezier dat onze ruime
fietsenstalling goed gevuld staat.
Let’s keep it up!

SYNERGIE

met machinebouwer voor
voedingsindustrie Stumaco

Samen met voormalig Unilin-bestuurslid
Lode De Boe staat Hans Van Essche sinds kort
aan het hoofd van Stumaco. Dat staat voor
studies, machines en constructies. Sinds 2001
specialiseert het bedrijf zich in het ontwerp,
de bouw en montage van machines in roestvrij
staal voor de voedingsindustrie. Fraxinus en
Stumaco blijven autonoom, maar kunnen op
die manier samenwerken voor totaalprojecten
binnen een sector waarmee Fraxinus voorheen
nog niet in contact kwam.
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NIEUWS

FREEK VROMAN
VIERT 10DE JAAR
BIJ FRAXINUS

FRAXINUS
GROEIT
Het voorbije jaar mochten we
drie nieuwe collega’s in verschillende
departementen verwelkomen.

YVES VANDE VYVERE
Assistent-productieleider
—
“De no-nonsenseaanpak en
duidelijke structuur die Fraxinus
hanteert, sprak me meteen aan.
Sinds januari sta ik als rechterhand van onze productie
verantwoordelijke Andy in voor
een goede workflow. Ik verzorg
de planning en bereid de werf
voor zodat de assemblage- en
montageafdelingen optimaal
kunnen werken. Elke dag een
boeiende bezigheid!”

“Na mijn opleiding tot beroepslasser werkte ik een
aantal jaar bij een andere machineconstructeur,
maar ik had het al snel gehad met de eentonigheid
van de job. Op zoek naar iets veelzijdiger en meer
flexibele uren kwam ik als monteur bij Fraxinus terecht.
Aanvankelijk combineerde ik lassen en monteren
ongeveer fifty-fifty. Intussen is het lassen volledig weg
gevallen en hou ik me vooral bezig met de montage,
de bouw en de plaatsing van machines. Dankzij die
variatie vind ik mijn job na 10 jaar nog altijd heel leuk
om te doen. Er is ook geen enkel project hetzelfde:
we bouwen telkens weer andere machines en dat
houdt het interessant. Of ik er nog 10 jaar bij zou doen?
Ik ben gelukkig met wat ik doe, dus waarom niet!”

BRAM DEWEER
Project engineer
—
“Bij Fraxinus kreeg ik de kans om
eerst een half jaar mee te draaien
in het atelier om de producten en
de mensen op de vloer beter te
leren kennen. Voorheen realiseerde
ik eerder kleine machines, terwijl
Fraxinus inzet op grote machine
bouw op maat. Die ervaring op de
vloer helpt me bij het uittekenen van
mijn ontwerpen. Het duurt zo’n vijf
jaar voor je de bouw van dergelijke
machines helemaal onder de
knie hebt, maar net daarin zit voor
mij de uitdaging.”

FILIP BRUYNEEL

“THE ONLY WAY
TO DO GREAT
WORK IS TO
LOVE WHAT
YOU DO”

Verantwoordelijke zaagafdeling
—
“Zagen, onderdelen sorteren,
plaatwerk… Mijn job biedt enorm
veel variatie en dat is precies
waarnaar ik op zoek was. Ik had
al 35 jaar ervaring bij dezelfde
werkgever, ook in de metaalindustrie, dus de openstaande
vacature sloot perfect aan bij
mijn profiel. Het klikt ook enorm
met mijn werkmakkers. De sfeer
zit goed en dat is altijd mooi
meegenomen.”

— Steve Jobs
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PARTNERSHIP

Sinds 2004 specialiseert Dominiek Deboosere
zich met DD Automation in de bekabeling
van elektrische installaties. Vier jaar later
startte Jo Coene zijn programmeringsbedrijf
Engico op. Samen zijn het twee onmisbare
partners in het automatiseringsverhaal van
Fraxinus. “We zijn de perfecte partners,
elk is sterk in zijn eigen domein.”

PARTNERS IN DE KIJKER:
ENGICO EN DD AUTOMATION

“Fraxinus is niet bang
van innovatie en dat
werpt z’n vruchten af”

v.l.n.r. Hans Van Essche, Jo Coene en Dominiek Deboosere

FACTS &
FIGURES
DD AUTOMATION

Dominiek: “Voor Jo erbij kwam, werkte ik al
een drietal jaar samen met Fraxinus. Ik was
freelance robotprogrammeur toen Hans me
vroeg om een elektrische kast voor hem te
bouwen en zo is de bal aan het rollen gegaan.
Het aantal opdrachten nam toe en daarmee
ook de nood aan een stevige softwarekennis. Die haalden we in huis met Engico,
een belangrijke aanwinst die de schaal van
onze projecten vergrootte. In het begin ging
het bij wijze van spreken over één transportband en nu realiseren we totale lijnen.
Fraxinus is op 15 jaar tijd enorm gegroeid en
daar konden wij als onderaannemers mee de
vruchten van plukken. Vandaag komt zo’n 70%
van onze omzet via Fraxinus.”

“ Als kleinere spelers
hebben Engico en
DD Automation
ook het geluk dat
Fraxinus durft: ze zijn
niet bang om mee
te gaan in de laatste
ontwikkelingen of om
de nieuwste technieken
toe te passen.”
— Jo Coene, Engico
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Wat is het succesrecept van jullie
samenwerking?
Jo: “Het triumviraat. Hans, Dominiek en ik
zijn drie handen op één buik. Dat maakt
dat we goed met elkaar communiceren
en dat problemen snel opgelost geraken.
Daarnaast staan onze bedrijven afzonderlijk sterk: elk is goed in wat hij doet.
Specialisatie is een opvallende tendens in
onze sector en dankzij onze samenwerking
brengen we heel wat toegespitste expertise
naar de tafel. Als kleine spelers hebben
Engico en DD Automation ook het geluk dat
Fraxinus durft. Ze zijn niet bang om mee te
gaan in de laatste ontwikkelingen of om de
nieuwste technieken toe te passen. Voor ons
is dat niet altijd een evidentie, maar zo blijven
we mee met de markt en zijn de projecten die
we doen des te uitdagender.”
Hoe zien jullie de toekomst?
Dominiek: “De machinebouw evolueert
continu, dus is het moeilijk te voorspellen
waar we over tien jaar zullen staan.
Hopelijk kunnen we op hetzelfde elan
van de afgelopen periode verdergaan en
blijven meegroeien. Fraxinus heeft ook de
ambitie om internationaler te gaan en zo
konden we al meewerken aan installaties in
onder meer de Verenigde Staten, Maleisië,
Costa Rica en de meeste Europese landen...
Dat zijn altijd leerrijke projecten. Hoe groter
ons kenniscentrum, hoe beter voor de klant.”

SPECIALISATIE
bekabeling, kastenbouw en programmatie
van elektrische installaties

GESTART IN
2004

GEVESTIGD IN
Roeselare

AANTAL MEDEWERKERS
15

meer info op
www.ddautomation.be

ENGICO
SPECIALISATIE
automatisatie, programmering en
engineering

GESTART IN
2008

GEVESTIGD IN
Ingelmunster

AANTAL MEDEWERKERS
6

meer info op
www.engico.be

