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Ervaringen van gebruikers SOLLAS

Kasten van Eldon gebruikt voor snelle, 
hoogwaardige verpakkingsmachines

Eldon levert al langer dan 15 jaar industriële kasten aan Sollas, een van ’s werelds meest 

dynamische merken in de verpakkingsindustrie. Sollas verbaast de markt iedere keer opnieuw met 

een kameleonachtige gave om de meest uiteenlopende standaard- en maatoplossingen voor 

cellofaneren en banderolleren te bieden aan een breed spectrum van industrieën.

Sollas, is een Nederlands familiebedrijf dat verpakkingstechnologie levert. De onderneming heeft zich in de 
afgelopen vijfenzestig jaar over heel Europa uitgebreid, met verkoopkantoren in Frankrijk, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk. De cellofaneer- en banderolleermachines van Sollas zorgen in allerlei industrieën voor 
snellere bewerkingen en hogere productiviteit. Denk bijvoorbeeld aan parfum en cosmetica, geneesmiddelen, 
papier- en drukwerk, digitale media, koffie en thee, tabak en zoetwaren.

Het bedrijf geniet een ongeëvenaarde reputatie door zijn technologische voorsprong en initiatiefrijke aanpak bij 
het leveren van standaard en aangepaste machines. Hierbij wordt de flexibiliteit van de kasten van Eldon 
optimaal benut. De samenwerking tussen Sollas en Eldon bestaat al sinds 1998. Om de 
verpakkingstechnologie en -machines te kunnen leveren die bekend staan om hun flexibiliteit en 
aanpasbaarheid, vertrouwt Sollas op de innovatieve kastconcepten van Eldon.

Cellofaneermachines voor de voedselindustrie

Wordt vervolgd op de volgende pagina.
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Een revolutionaire machine van Sollas is de FSX, de eerste cellofaneermachine ter wereld die uitsluitend wordt 
aangedreven door servo-technologie. De FSX maakt verschillende productwisselingen per dag mogelijk, 
waarbij de stilstandtijd tussen de productseries minimaal is.

Het technische ontwerp van de FSX stelt enorme eisen aan de kwaliteit van de componenten die in de machine 
worden gebruikt. Dat is de reden dat Sollas heeft gekozen voor de plaatstalen semi-compacte enkeldeurskast 
van Eldon, met afmetingen van 1800x1000x400 mm, uit de MKS-serie vloerstaande kasten.

”We zijn deze grotere kast gaan gebruiken, omdat we ruimte nodig hadden voor alle servo-aandrijvingen”, aldus 
Dirk Verbeek, hoofd van de elektrotechnische afdeling van Sollas.

De innovatie gaat echter nog een stap verder. Toen een bakkersbedrijf vroeg om een machine die bestand is 
tegen de hitte van een bakkerij, ontwikkelde Sollas een FSX-oplossing waarbij een koeler van Eldon (type CUH) 
op het dak van de kast werd gemonteerd.

”Eldon streeft altijd naar het leveren van producten van topkwaliteit tegen de best mogelijke prijs, maar biedt 
klanten ook de flexibiliteit die bijdraagt aan hun eindresultaat. Daarom zorgen we ervoor dat alle klanten 
voorgemonteerde accessoires voor klimaatbeheersing kunnen bestellen, maar ook de meeste van onze andere 
standaardaccessoires, zodat ze tijd en moeite besparen”, zegt Ype-Jan van Slooten, Account Manager, 
Noord-West Nederland.

Verpakkingsoplossing voor cosmetica

De Sollas SX is een ander voorbeeld van een uiterst geavanceerde cellofaneermachine, die is ontworpen voor 
het verpakken van zowel afzonderlijke producten als bundels met middelhoge tot hoge snelheden. Voor deze 
flexibele, eenvoudig te bedienen en robuuste SX-machine heeft Eldon speciale groottes ontwikkeld van zijn 
plaatstalen dubbeldeurs kasten die perfect aansluiten op het ontwerp van de machine.

Geheel in lijn met Eldons belofte om klanten oplossingen op maat te bieden, hebben de technisch ontwerpers 
van Eldon een kast met speciale afmetingen (met een diepte van 400 mm) ontwikkeld om ruimte te bieden aan 
de servo-aandrijving van de SX. Op speciaal verzoek van een klant van Sollas uit de cosmetica-industrie, die 
wilde dat de bedieningspanelen zichtbaar zijn zonder dat de deur van de kast wordt geopend, heeft Eldon de 
kasten tevens aangepast door transparante ramen in de deuren aan te brengen.

Verpakking van champagneflessen

Er gaat niets boven een heerlijk glas gekoelde champagne om een speciale gelegenheid te vieren. De flessen 
en vloeistof moeten echter voorzichtig worden gehanteerd. Daarom heeft Sollas een innovatieve 
verpakkingsmachine ontwikkeld voor de champagne-industrie, die de toepasselijke naam ”Bottlepacker” heeft 
gekregen. Rekening houdend met de omgeving waarin de flessenverpakkingsmachine wordt gebruikt, heeft 
Sollas gekozen voor de beproefde roestvaststalen ASR-kasten van Eldon. Deze kasten zijn speciaal ontworpen 
met het oog op hygiëne en bescherming tegen het binnendringen van verontreiniging en bieden hoge 
bestendigheid tegen corrosie door binnendringen van water en noodzakelijke reiniging. ASR voldoet aan de 
hoogste beschermingseisen en is getest door de bekende laboratoria KEMA en UL. 


