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Strategische samenwerking in verpakkingslogistiek

Samenwerking met OPITZ
Packaging Systems GmbH

Storopack en OPITZ bundelen hun krachten
Metzingen, januari 2019. Storopack zal in samenwerking met OPITZ Packaging
Systems

GmbH

efficiënt

geautomatiseerde,

processen

voor

de

verpakkingslogistiek aanbieden. De Packaging afdeling van de specialist voor
beschermende verpakkingen uit Metzingen en de machineproducent en
automatiseringsspecialist uit Kalefeld, Nedersaksen, werken momenteel samen
aan ontwikkelingsprojecten op het gebied van systeemautomatisering. Storopack
plant ook een uitbreiding van zijn volledig productassortiment voor de
verpakkingslogistiek met machines van OPITZ. “Bij deze samenwerking sluiten
onze ervaring en expertise in innovatieve beschermende verpakkingsoplossingen
perfect aan bij de knowhow van OPITZ in geautomatiseerde machinefuncties.
Samen kunnen wij daardoor echte waarde creëren voor onze klanten, die nood
hebben aan zowel manuele en semi-automatische als volledig automatische
oplossingen”, zegt Hermann Reichenecker, voorzitter van de raad van bestuur.
“Wij zijn blij dat we in Storopack een partner gevonden hebben die onze hoge
standaarden op het gebied van kwaliteit en klantgerichtheid deelt. Dat was voor
ons zeer belangrijk met het oog op een langdurige samenwerking. Samen kunnen
wij onze klanten een uitgebreid en individueel assortiment aanbieden”, zegt
Günther Opitz, Managing Director van OPITZ Packaging Systems GmbH.
Systeemoplossingen voor alle activiteiten
De bedoeling van de samenwerking is om alle activiteiten van de
verpakkingslogistiek te integreren in semi-geautomatiseerde of volledig
geautomatiseerde werkprocessen en klanten ook volledig geautomatiseerde
systeemoplossingen aan te bieden. De functies omvatten de voorbereiding van
de dozen – openvouwen, volume verminderen en afsluiten – de overeenkomstige
conveyortechnologie en het plaatsen van de dozen op pallets voor het transport.
Bovendien

worden

bij

de

samenwerking

de

beschermende

verpakkingsmaterialen van Storopack ter plaatse aan het verpakkingsstation
geïntegreerd:
FOAMplus®

PAPERplus® papieren

buffers,

AIRplus® luchtkussens

en

schuimbuffers. Als basis van de samenwerking is gekozen voor het

Working Comfort®-principe van Storopack, waardoor de focus dus op
ergonomische werkstations en processen ligt.
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Persberichten

en

afdrukbare

foto’s

van

Storopack

vindt

u

op

het

internet:

www.storopack.com en www.cc-stuttgart.de/presseportal. Afbeeldingen mogen vrij
worden gebruikt voor redactionele artikelen als de bron wordt vermeld.
Over Storopack
Storopack werd in 1874 als familiebedrijf opgericht en is sinds 1959 actief onder de naam
Storopack Hans Reichenecker GmbH met maatschappelijke zetel in Metzingen, Duitsland.
Als

specialist

voor

beschermende

verpakkingen

is

de

wereldwijd

actieve

ondernemingsgroep in twee afdelingen, Molding en Packaging, georganiseerd. De
afdeling Molding met gecertificeerde productievestigingen in Europa en China levert op
maat gemaakte beschermende verpakkingen en technische vormdelen uit expandeerbare
schuimsoorten voor verschillende industrietoepassingen. De afdeling Packaging biedt
flexibel bruikbare beschermende verpakkingen met luchtkussens, papieren buffers, PURschuimverpakkingssystemen en verpakkingschips aan en is met eigen productiecentra en
vestigingen in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Australië vertegenwoordigd.
Wereldwijd werken er 2.500 medewerkers voor Storopack. In 2017 heeft Storopack een
omzet van 454 miljoen euro gerealiseerd. De producten van Storopack zijn verkrijgbaar in
meer dan 50 landen. Voor meer informatie, zie www.storopack.com.
Over OPITZ
OPITZ Packaging Systems GmbH is een middelgroot bedrijf, gevestigd in Kalefeld in het
zuiden van Nedersaksen, dat al 25 jaar gespecialiseerd is in de productie van volledig en
semi-automatische

verpakkingssystemen

voor

eindverpakkingsprocessen.

Het

productassortiment omvat machines op maat die vouwdozen openvouwen, afsluiten,
vervoeren en op pallets plaatsen voor alle sectoren die goederen verzenden. Dankzij zijn
hoge standaarden op het gebied van kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid en de
industriecompatibiliteit van zijn systemen is het bedrijf er de afgelopen jaren in geslaagd
zijn marktpositie te consolideren. Voor het automatisch afsluiten met vochtige klevende
strips wordt OPITZ beschouwd als een van de vooraanstaande specialisten op de markt.
De mogelijkheid tot volumevermindering voor vouwdozen is een belangrijk uniek
verkoopargument, dat voor de klanten veel voordelen met zich brengt op het gebied van
kostenbesparing en procesoptimalisering en dus een groot competitief voordeel biedt.
Voor meer informatie ga naar www.opitz-packaging-systems.de.
Perscontact:
Astrid Winkeler
Storopack Hans Reichenecker GmbH
Untere Rietstraße 30
72555 Metzingen, Duitsland
Telefoon: +49 7123 164-132
Telefax: +49 7123 164-119
Astrid.Winkeler@storopack.com

René Jochum / Miriam Oser-Soto
Communication Consultants GmbH
Breitwiesenstraße 17
70565 Stuttgart, Duitsland
Telefoon: +49 711 9 78 93-35 / -31
Telefax: +49 711 9 78 93-44
jochum@cc-stuttgart.de /
oser-soto@cc-stuttgart.de /
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