
Making the  
impossible
packable?
Wij gaan graag samen met jou de uitdaging 
aan om het onmogelijke te verpakken!  
Wil je weten hoe? Lees dan snel verder ...

Sinds 1988 is CPS de specialist in casepacking.  

Met name in het verpakken van zakken en alle soorten 

schalen in trays, vouw dozen, containers tot en met 

shelf ready dozen.

Onze systemen verpakken machinaal meer dan met  

de hand mogelijk is. Onze kennis, ervaring en 

toewijding zorgt ervoor dat jouw product snel, efficiënt, 

zorgvuldig en kosten reducerend wordt verpakt.
ALTIJD EEN OPLOSSING
Al onze casepackers zijn op maat 
gemaakt. We integreren/combineren 
X-ray, metaaldetectoren, controlewegers, 
codeersystemen en doosopzetters om 
voor iedere uitdaging een passende 
oplossing te bieden. En is er geen kant 
en klare module voor handen? Dan 
ontwerpen en bouwen we deze!

KWALITEIT VERPAKT MET KWALITEIT
Jouw product, in elke vorm of afmeting, wordt 
volledig automatisch zowel horizontaal als 
verticaal op hoge snelheid met zorg verpakt. 
Waarbij we bij het ontwikkelen van een 
verpakkingsmachine de kwaliteit van jouw 
product waarborgen.

EFFICIËNT
Creatieve innovaties zijn nodig om aan de steeds 
hogere markteisen en trends te blijven voldoen. Jouw 
wensen en jouw product zijn hierin ons uitgangspunt. 

SERVICE EN NAZORG
Onze eigen software engineers schrijven en beheren de software 
voor de verpakkingsmachines, die ondersteund worden door 
Windows. Standaard is een VPN verbinding in de CPS casepacker 
unit aanwezig, die wereldwijd online communicatie voor diagnose, 
programma aanpassingen en updates mogelijk maakt.

Wij zijn met een eigen R&D-, engineering- en 
assemblage afdeling in staat om snel en flexibel in te 
spelen op jouw vraag. Vanuit een sterke basis worden 
onze casepackerlijnen naar jouw wensen aangepast.

Ons doel is niet alleen het leveren van een efficiënte 
verpakkingsmachine, maar ook het verbeteren van 
jouw verpakkingsproces tegen blijvend lagere kosten. Je ontvangt daarmee een verpakkingslijn die de grondslag 

legt voor een duurzame, renderende samenwerking.
Benieuwd naar wat wij voor jouw product kunnen betekenen? 
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A perfect fit!

Geen uitdaging is ons te gek! Door onze unieke, 
modulaire systemen en het oplossend vermogen van 

ons team weten wij het onmogelijke te verpakken. 
Wij zijn pas tevreden als jij een tevreden klant bent 

met onze geboden oplossing. 

Nieuwsgierig? 
Vraag ons dan naar de mogelijkheden 

en neem contact met ons op:

CASEPACKER.COM T +31 (0)495 566 600 INFO@C-P-S.NL INDUSTRIEWEG 24 
6039 AP STRAMPROY 

NEDERLAND

http://casepacker.nl/
mailto:info%40c-p-s.nl?subject=
https://goo.gl/maps/wimF9bvxWUUGedS76


VERTICAL (& COMBI) CASEPACKERS
De CPSL1, CPSL2, SL105 en GCL zijn speciaal
ontwikkeld voor het verticaal en of horizontaal 
verpakken in een doos of krat. Deze case 
packers beladen volautomatisch op hoge 
snelheid  in verschillende pakpatronen pillow 
zakken, blokbodem zakken, doy style zakken, 
clipzakken en kleine doosjes in vouwdozen, 
kratten en display dozen.

HORIZONTAL 
CASEPACKERS
De CP201, CP 301 en CP 
Compact zijn speciaal 
ontwikkeld voor het 
horizontaal verpakken van 
zakken in dozen op hoge 
snelheid, waarbij een grote 
variëteit aan flexibele zakken 
mogelijk zijn. Met deze 
casepackers verpakken we 
méér kg/m3 dan wie dan ook.

Scan de QR code voor meer  
info over onze horizontal casepackers

Scan de QR code voor meer  
info over onze vertical casepackers

Scan de QR code voor meer  
info over onze pick and place casepackers

CRATE / CONTAINER LOADERS
De CL64 en CL86 zijn speciaal ontwikkeld voor het 
horizontaal verpakken in kratten / dozen en containers van 
een grote variëteit aan flexibele zakken in verschillende 
verpakkingspatronen. De crate /containerloader heeft 
een productvriendelijke wijze van inpakken, er is géén 
valhoogte van het product. Het product wordt laag per laag 
neergelegd op de vorige laag.
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PICK AND PLACE CASEPACKER
In de Pick & Place CLP casepacker worden 
schaaltjes, MAP trays, cups, skintrays, 
flowpacks, worsten en semi flexibele 
producten horizontaal verpakt in dozen, 
kartonnen trays en kratten. Dit systeem 
belaadt volautomatisch. Doordat de producten 
niet worden gebufferd,  

kunnen dit vormvaste, semi-vormvaste 
maar ook flexibele producten zijn. Het 
invoersysteem is zelfs in staat individuele 
producten wel of niet te draaien waardoor een 
enorme variatie aan pakpatronen ontstaat 
voor een efficiënte belading.
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