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Ingrijpende productiemodernisering bij Dongen Pallets
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een ingrijpende modernisering van het
machinepark van Dongen Pallets. Waar tot voor kort drie verouderde productielijnen 600 pallets
per dag aankonden, maakt de nieuwe lijn vanaf september 2017 tot 500 pallets per uur (ca. één
vrachtwagenlading). Dit is te danken aan vergaande automatisering van het productieproces en de
inzet van drie robots. Met de modernisering is een totale investering gemoeid van zo’n 3 miljoen
euro.
De aantrekkende wereldeconomie is goed nieuws voor het 55-jarige Dongen Pallets. De crisis raakte
het bedrijf hard, waardoor voorgenomen investeringen in 2010 werden uitgesteld. Sinds 2012 is
Dongen Pallets echter weer winstgevend en 2016 was een bijzonder goed jaar. Daarom werd
besloten te gaan investeren in de modernisering van de productielijnen, die dateerden van vóór
1977. Drie bestaande productielijnen in Dongen maken nu plaats voor één hypermoderne
productielijn, die is ontwikkeld door de gespecialiseerde Spaanse machinebouwer CAPE.
Efficiencyslag
Na diverse aanpassingen aan de bedrijfsvloeren en indeling biedt de productielocatie voldoende
ruimte om de 70 meter lange lijn te plaatsen. Dit wordt verzorgd door CAMA, de Nederlandse
vertegenwoordiger van CAPE. De nieuwe lijn betekent een enorme efficiencyslag voor Dongen
Pallets. Algemeen directeur Jurgen Kemps: “Op de kostprijs van hout, de grondstof van onze pallets,
hebben we niet zoveel invloed. Maar de factor arbeid laat zich wel sturen. In plaats van 10 à 12
mensen voor drie lijnen, zijn voor de nieuwe lijn maar 3 à 4 mensen nodig. Daardoor kunnen we onze
flexibele schil verder verkleinen. Er is veel minder handwerk nodig en het omstellen kost slechts een
half uur, voorheen was dat een dag. Bovendien is de productie straks direct top; aanloopverliezen
kent de nieuwe lijn niet.”
Milieu en medewerkers
De nieuwe productielijn is ook goed nieuws voor het milieu en de medewerkers, aspecten die
Dongen Pallets belangrijk vindt. Kemps: “Vooruitlopend op de nieuwe lijn hebben we al
energiezuinige ledverlichting in gebruik genomen. Ook de lijn zelf is veel zuiniger in energiegebruik
en bovendien ergonomisch ontworpen. Het hout wordt automatisch ingelegd, waardoor
medewerkers minder hoeven te bukken, sjouwen en reiken. Omdat de lijn heel goed is afgeschermd,
is ook de veiligheid van onze medewerkers verder verhoogd.”
Over Dongen Pallets
Begonnen in 1962 als producent van houten kratten voor de drankindustrie is Dongen Pallets in 55

jaar uitgegroeid tot een dynamische onderneming met een grote diversiteit aan producten en
diensten. Sinds 2012 zijn de activiteiten van Dongen Pallets opgesplitst in drie business units:
Production (ontwerp en productie van nieuwe pallets), Inspection & Repair (inspectie en reparatie
van pallets, aan- en verkoop van gebruikte pallets) en Packaging (ontwerp en productie van
industriële verpakkingen, verpakken/stuwage van industriële goederen). De bedrijfsfilosofie van
Dongen Pallets is gericht op het beheer en de beheersing van het palletpark van afnemers met het
oog op efficiency en duurzaamheid.
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Meer informatie?
Neem contact op met Jurgen Kemps, | +31 (0)162 314 855 | j.kemps@dongenpallets.nl
Hoge resolutie afbeeldingen van de nieuwe productielijn en het logo van Dongen Pallets zijn te
vinden op dongenpallets.nl/pers

