
 
 
PERSBERICHT 

UNITED CAPS viert opening van nieuw geautomatiseerd 
magazijn in Wiltz 
Plechtige opening bijgewoond door Etienne Schneider, vicepremier en minister 
van Economische Zaken, minister van Binnenlandse Veiligheid en minister van 
Defensie van Luxemburg 

Luxemburg. 13 juni 2017. UNITED CAPS, een internationale producent van innovatieve 
doppen en sluitingsoplossingen en wereldwijd een referentie in de industrie voor het 
ontwerpen en produceren van kwalitatief hoogstaande plastic doppen en sluitingen, 
meldt dat het haar gloednieuwe volledig geautomatiseerde magazijn plechtig heeft 
geopend. Hiermee breidt het haar opslagcapaciteit uit van 3.000 pallets tot 4.500, goed 
voor een toename van 30%.  

“Onze fabriek in Wiltz ging 25 jaar geleden open. Sindsdien hebben we er elk jaar aanzienlijk in 
geïnvesteerd”, zegt Benoît Henckes, CEO. “Het is de grootste UNITED CAPS-fabriek en één 
van de meest productieve en technologisch geavanceerde in Europa, mag ik wel zeggen. De 
toevoeging van dit volledig geautomatiseerde magazijn is ons nieuwste hoogstandje om de 
fabriek verder te vervolledigen. Het magazijn is ontworpen om onze productie te ondersteunen: 
elk jaar produceren wij meer dan 9 miljard kwalitatief hoogstaande sluitingen en doppen. Onze 
speciale dank gaat uit naar de overheden van het Groothertogdom Luxemburg voor hun 
aanhoudende steun voor onze inspanningen. Deze uitbreiding, alsook onze plannen om in 2018 
de eerste spade in de grond te steken voor onze eerste niet-Europese vestiging in Maleisië, zijn 
tekenen van onze gezonde groei. Tegelijkertijd tonen deze initiatieven aan hoe we inzetten op 
onze Close to You-strategie, die bedoeld is om wereldwijd de banden met onze belangrijkste 
klanten aan te halen.” 

Close to You: voordelen voor klanten 

Het nieuwe magazijn betekent niet alleen een uitbreiding van de opslagcapaciteit met 30% 
maar levert ook een aantal voordelen voor klanten op, waaronder: 

• Aanzienlijk verbeterde kwaliteit van de logistiek dankzij kwaliteitsinspecties die worden 
uitgevoerd tijdens het hele opslag- en laadproces. Er zijn toonaangevende 
geautomatiseerde inspectieprocessen geïmplementeerd. 

• Automatisch voorraadbeheer dat voor 100% volgens het FIFO-principe (First-In-First-
Out) verloopt, wat producten van de beste kwaliteit garandeert.  

• De twee gangen van elk 50 x 10 meter bieden toegang tot de meerdere niveaus. 
Producten zijn symmetrisch vanuit beide gangen toegankelijk, waardoor zelfs in het 
geval van een uitval nauwkeurige levering gegarandeerd is.  



 
 
Henckes voegt eraan toe: “Het nieuwe magazijn maakt het mogelijk om vrachtwagens sneller te 
laden: we kunnen nu 10 vrachtwagens per dag laden. Het verbetert ook onze 
milieuduurzaamheid dankzij het wegvallen van de behoefte om producten naar een extern 
magazijn te brengen maar ook dankzij het feit dat het magazijn een state-of-the-art 
energiebeheersysteem met een zeer laag energieverbruik heeft. Aanwezigen op de open dag 
konden alles met eigen ogen zien. Ik meen te mogen zeggen dat ze onder de indruk waren!” 

Vicepremier en minister van Economische Zaken vereert evenement met zijn 
aanwezigheid 

UNITED CAPS was bijzonder verheugd dat Etienne Schneider, vicepremier en minister van 
Economische Zaken, minister van Binnenlandse Veiligheid en minister van Defensie van 
Luxemburg, tijd had gemaakt in zijn drukke schema om te komen spreken op het evenement. 
“Bij onze inspanningen wisten we ons bijzonder gesteund door minister Schneider”, voegt 
Henckes eraan toe. “Hoewel Wiltz een relatief kleine stad is, geven projecten zoals deze van 
UNITED CAPS uiting aan de geest van innovatie waar de stad van doordrongen is. Het is 
dankzij dergelijke initiatieven en de steun van de overheden van het Groothertogdom dat Wiltz 
een steeds aantrekkelijkere bestemming wordt voor alle soorten bedrijven.” 

Meer informatie over de magazijnautomatisering is als download beschikbaar in de casestudy 
door Mecalux:  
http://www.duomedia.com/DuoDnn/DuoPdf/News/CPractico_United_EN.pdf 
 

Bijschriften: 

 N1A2657: De spanning stijgt wanneer hoogwaardigheidsbekleders op de zoemerknop 
drukken om het nieuwe magazijn in Wiltz officieel voor geopend te verklaren (Benoît 
Henckes, CEO of UNITED CAPS, Etienne Schneider, Luxembourg's Deputy Prime 
Minister, Minister of the Economy, Minister of Internal Security, Minister of Defence and 
Remi Heimburger, Plant Manager of UNITED CAPS Wiltz). 

 N1A2644 & N1A2634: Etienne Schneider, vicepremier en minister van Economische 
Zaken, minister van Binnenlandse Veiligheid en minister van Defensie van Luxemburg, 
spreekt op de plechtige opening van het magazijn.  

 N1A2560: CEO Benoît Henckes geeft de aftrap voor het evenement voor de plechtige 
opening van het nieuwe volledig geautomatiseerde magazijn in Wiltz, Luxemburg.  

 N1A2539:Er kwamen veel bezoekers, VIP-gasten en journalisten. Onder de aanwezigen 
bevond zich Etienne Schneider, vicepremier en minister van Economische Zaken, 
minister van Binnenlandse Veiligheid en minister van Defensie van Luxemburg.  

 N1A2452 & N1A2452: Nieuw volledig geautomatiseerd magazijn in actie.  
 

Meer informatie over innovatieve doppen en sluitingsoplossingen van UNITED CAPS is 
beschikbaar op www.unitedcaps.com.  
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OVER UNITED CAPS 
UNITED CAPS is wereldwijd een referentie in de industrie voor het ontwerpen en produceren 
van kwalitatief hoogstaande plastic doppen en sluitingen. Dankzij uitgebreide 
innovatiemogelijkheden en een breed portfolio van geavanceerde standaard- en op maat 
gemaakte oplossingen is UNITED CAPS een voorkeurspartner van de toonaangevende 
bedrijven in de wereld. Het ondersteunt de waardeketen van haar klanten door productintegriteit 
te waarborgen, veiligheid en gezondheid van de consument te verzekeren en zo uiteindelijk de 
reputatie van het merk te beschermen. UNITED CAPS is een zeer dynamische en flexibele 
familiale groep die end-to-end oplossingen aanbiedt voor een breed scala van toepassingen en 
markten over de hele wereld. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Luxemburg, heeft 
productievestigingen in België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Luxemburg en Spanje. 
Met meer dan 500 medewerkers draait UNITED CAPS een omzet van 131 miljoen euro (per 
eind 2016). 
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