
Door de grote media aandacht rond 
single use plastics hebben we bij 
Penguin de beslissing gemaakt om intern 
te bekijken hoe we dit probleem kunnen
aanpakken in onze logistiek.

Ik werk al 20 jaar in logistiek en ik 
vond het een zeer innovatief idee om 
het aantal single use plastics in onze 
logistieke werking te verminderen. Wat ik 
specifi ek goed vind aan het deksel is de 
snelheid waarmee het wordt aangebracht 
en doordat het gebruikt wordt doorheen 
de hele supply chain kunnen zowel onze 
klanten als leveranciers van de voordelen 
van het pallet deksel genieten.

Werken met Loadhog was voor ons zeer 
verhelderend en hun reactie snelheid was 
fenomenaal. Een geweldig bedrijf om 
mee samen te werken. 

Neil Springall
Hoofd van Operations, Penguin Random House UK

De Loadhog Pallet Deksel

De meest veilige, veelzijdige en kosteneffi  ciënte 
methode om een lading op een pallet te bevestigen, 
geen banden of wikkelfolie nodig.

PENGUIN RANDOM HOUSE

Case study Pallet Deksel

Een verhoogde snelheid in het proces

Gemiddeld duurt het bij Penguin 3 minuten om een 

pallet te wikkelen. Met het pallet deksel wordt deze 

tijd terug gebracht naar 20 seconden per pallet. 

Ook wanneer de pallet bij de consument toekomt 

wordt het deksel in enkele seconden verwijderd 

en moet geen rekening worden gehouden met het 

afval van wikkelfolie.

Voordelen doorheen de hele supply chain

Omdat het Pallet deksel in een gesloten circuit 

wordt gebruikt zijn de voordelen van dit deksel 

voelbaar doorheen de gehele supply chain, van 

hun leveranciers tot aan hun klanten.

Eliminatie van wikkelfolie

Na het eerste jaar heeft Pinguin ondervonden 

dat ze 47% minder wikkelfolie gebruiken dan 

voordien. Ze hebben de ambitie om dit nog verder 

door te zetten en onderzoeken waar ze nog meer 

wikkelfolie kunnen elimineren.

Hogere vullingsgraad in transport

Het pallet deksel zorgt ervoor dat Penguin en zijn 

leveranciers palletten dubbel kunnen stapelen 

waardoor er meer goederen getransporteerd 

kunnen worden in een enkele rit wat ook zorgt 

voor minder CO2 – uitstoot.

Penguin Random House - ervaren voordelen
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