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Het bedrijf Saica Pack in Milngavie, ten noorden van Glasgow, is in 1951 opgezet en 
produceert verpakkingen van gegolfde vezelplaat.

De fabriek heeft een oppervlak van 36.720 m2 en produceert allerlei producten, van 
eenvoudige dozen tot complexe structurele verpakkingsontwerpen, met een hoogwaardige 
flexo-opdruk (tot zes kleuren met meerpuntslijm).

Het bedrijf levert aan de Schotse whisky-industrie, andere bekende Schotse merken en de 
voedingswaren-, drank-, elektronica- en industriële sectoren.

ACHTERGRONDLOCATIE

Saica Pack is een 
verpakkingsbedrijf dat 
verpakkingen van gegolfde 
vezelplaat maakt en per 
jaar 28 miljoen m2 karton 
produceert

Milngavie,                  
Schotland



HYSTER EUROPE 

HOE HEEFT HYSTER GEHOLPEN?
1. Levering van geschikte ruimtebesparende machines met een 

hoge laadcapaciteit

2. Levering van trucks met LPG-motor die binnen en buiten 
kunnen worden gebruikt

3. Levering van hulpstukken en papierklemmen voor 
vorkheftrucks voor het verwerken van papierrollen

OVERZICHT VAN DE MACHINES

Deze ruimtebesparende trucks hebben massieve banden en 
speciale hulpstukken voor het verwerken van papier

VOORDELEN VAN HYSTER VOOR 
SAICA PACK

De kosten door schade aan de papierrollen zijn verlaagd 
dankzij de uitstekende wendbaarheid in kleine ruimten van de 
ruimtebesparende Fortens S2.5FT-trucks. Bovendien hebben deze 
machines een hefcapaciteit van 2,5 ton, een wielbasis van slechts 
1,43 m en een laadcentrum van 500 mm

Ook de efficiëntie is verbeterd dankzij de Hyster Fortens S5.5FTS-
trucks, een van de kleinste en wendbaarste trucks met een 
hefcapaciteit van 5500 kg

De werkomgeving is schoner en de CO2-voetafdruk is kleiner door 
het gebruik van LPG-motoren, die zowel binnen als buiten kunnen 
worden gebruikt

De Hyster trucks, die hebben bewezen dat ze geschikt zijn 
voor zware toepassingen, hebben er ook voor gezorgd dat de 
productiviteit is verbeterd. De Hyster trucks zijn essentieel bij een 
jaarlijkse productie van 28 miljoen m2 karton

De inzettijd is gemaximaliseerd dankzij de goede service van de 
lokale distributiepartner.

Ruimtebesparende Hyster Fortens S2.5FT-trucks met LPG-
motor
Ruimtebesparende Hyster Fortens S5.5FTS-trucks met LPG-
motor
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