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Case:  Snel, flexibel en goedkoop 
verpakken van pallets 

Snel, flexibel en goedkoopKLANTCASE
BLECKMANN

DE OPLOSSING

Om het wikkelproces van de pallets zo soepel en 

snel mogelijk te laten verlopen is er gekozen voor 

een robotwikkelaar (CSM). De robotwikkelaar is 

flexibel inzetbaar en wikkelt de pallets terwijl de 

medewerkers van Bleckmann andere activiteiten 

kunnen uitvoeren. Hierdoor kunnen er meer pallets 

op een dag gewikkeld worden, waardoor de 

doorvoer binnen het distributiecentrum verhoogd 

kan worden en worden de medewerkers minder 

belast.

HET RESULTAAT

Door het inzetten van de 

robotwikkelaar wordt het 

wikkelproces en daarmee de 

doorvoer van producten versneld. 

De wikkelaar is mobiel, wat 

betekent dat er op verschillende 

plekken gewikkeld kan worden. Teamleider Maurice van 

Bleckmann vertelt: “We merken dat het wikkelproces in 

de verschillende hallen vlotter gaat met het gebruik van 

de robotwikkelaars. Ook hoeven we niet meer zelf te 

wikkelen, wat ons een hoop fysieke kracht scheelt. 

Hierdoor kunnen er meer pallets op een dag verwerkt 

worden, wat vooral in de drukke periodes een groot 

voordeel is!” Wikkelen met een robotwikkelaar levert niet 

alleen bovenstaande voordelen op: ook gaat de efficiëntie 

van werkuren omhoog en de wikkelkosten omlaag.

DE UITDAGING

Bleckmann is een leider in omni-channel oplossingen voor Fashion en Lifestyle logistiek. Het bedrijf zorgt er 

bijvoorbeeld voor dat producten getransporteerd worden naar binnen- en buitenland en dat ze eventueel 

tussentijds worden opgeslagen in een warehouse. De producten die ze afhandelen worden op pallets geladen die 

daarna met de vrachtwagen vervoerd worden. De pallets die vervoerd worden moeten strak en stevig gewikkeld 

worden. Het proces moet snel verlopen, zodat er een groot aantal pallets per dag afgehandeld kan worden. 

Daarnaast hecht Bleckmann veel waarde aan het welzijn van medewerkers, en wil zijn medewerkers zo min 

mogelijk fysiek belasten. Ten slotte is het belangrijk dat er op meerdere plekken gewikkeld kan worden.
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7 belangrijkste voordelen van een robotwikkelaar

FLEXIBEL WERKEN. Doordat de robot eenvoudig te verplaatsen is, kunt u op elke gewenste 

plek wikkelen.

EFFICIËNT WERKEN. Doordat de robot zelf al het werk doet, kan de medewerker in de 

tussentijd iets anders gaan doen. 

HOGERE PRODUCTIVITEIT. Het inwikkelen van een pallet gaat heel wat sneller en 

nauwkeuriger met een robotwikkelaar dan wanneer u met de hand wikkelt. 

KOSTENBESPAREND. De robotwikkelaar is uitgerust met een voorreksysteem. Wikkelen  

met voorrek levert u een besparing van tot wel 50% op ten opzichte van normale folie. 

MINDER BELASTEND. Een robotwikkelaar neemt het zware en belastende handmatige 

wikkelen over van medewerkers.

PAST ZICH AAN ELK FORMAAT PALLET AAN. De robotwikkelaar kan ingezet worden 

voor elk type pallet, ongeacht de vorm, grootte, stabiliteit of gewicht. 

VERBETERDE PRESENTATIE. De wikkelaar wikkelt elke pallet op dezelfde, strakke manier 

in, waardoor u elke keer een professionele verpakking naar uw klanten stuurt. 
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Een besparing van tot 
wel 50% op folieverbruik

Sneller en nauwkeuriger 
wikkelen. Handmatig  
wikkelen kan tot wel  
3 minuten per pallet duren.

50% 3 min.

FLEXIBEL 
EN EFFICIËNT 

WIKKELEN
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Het is niet zozeer lastig om te beslissen óf u uw verpak-

kingsproces efficiënter wilt indelen. Het ‘hoe’ is vaak een 

stuk ingewikkelder. Begin daarom met 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!

Gewoon beginnen
WE ZIJN ER OM TE HELPEN
Werken met een robotwikkelaar kent vele 

voordelen en we willen u graag helpen om 

hiervan maximaal te profiteren.

Onze ervaren 
specialisten staan 

voor u klaar!

Bel ons
038 - 467 58 20

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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