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Zoetwarenbedrijf Copar is er begin 
september al druk mee: de Sinterklaas. 
Sinds de supermarkten de verkoop 
van kruidnoten hebben vervroegd, 
was er geen houden meer aan. “Ie-
dereen doet mee, dus komen ook wij 
in actie”, lacht logistiek manager Ton 
van Dun. “Maar dat is natuurlijk niet 
het enige. We hebben de schoenzetdo-
zen en andere traditioneel strooigoed 

ook al in huis. Zo leven we van sei-
zoen naar seizoen.”

Knotsgek op de knots
Als straks 5 december voorbij is volgt 
er een kleine Kerst-piek. Het accent 
ligt dan echter al op de aanstaande 
Pasen. Hierna volgt steevast de ijslol-
lie-periode, waarin de langwerpige, 
zelf in te vriezen koude lekkernij cen-
traal staat. Dan volgt de Sint weer 
en zo verlopen de seizoenen al jaren. 
“Tussendoor hebben we een constante 
stroom van de populairste lollie van 
Nederland: de salmiak knots”, vertelt 
Van Dun met smaak. “Ook onze eigen 
merken Candy Man en Belga vereisen 
doorlopend de aandacht, evenals top-
pers zoals Italiano drop, King peper-
munt en Rang.”

Unaniem gekozen
Met een magazijn van 9.000 m2 met 
6.500 palletplaatsen, 40 medewerkers 
en 1.400 sku’s kan ook Copar niets 

Copar is het hele jaar druk met lollies, drop, spekjes, strooi- en ander snoep-
goed. Voor de interne verplaatsingen van al dit lekkers rekent het bedrijf uit 
Raamsdonksveer op de inzet van Jungheinrich. Gezien de leeftijd van één van 
de machines, smaakt die zoete ervaring naar meer. 
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zen en andere traditioneel strooigoed zelf in te vriezen koude lekkernij cen-
traal staat. Dan volgt de Sint weer 
en zo verlopen de seizoenen al jaren. 

Nederland: de salmiak knots”, vertelt 
Van Dun met smaak. “Ook onze eigen 
merken Candy Man en Belga vereisen 

pers zoals Italiano drop, King peper-
munt en Rang.”

Met een magazijn van 9.000 m

en 1.400 sku’s kan ook Copar niets 

beginnen zonder betrouwbaar intern 
transport. Na enkele jaren met een ge-
mixte vloot te hebben gewerkt, is nu 
unaniem gekozen voor Jungheinrich. 
Met de aanschaf van drie elektrische 
heftrucks EFG 115, twee orderverza-
meltrucks ECE 225 en een EJE elek-
trische pallettruck beschikt Copar in 
totaal over 10 Jungheinrich trucks. 

“We hebben onze medewerkers laten 
meebeslissen en die waren unaniem 
in hun oordeel: het bediengemak en 
de souplesse van Jungheinrich waren 
het grootst”, legt Ton van Dun uit. 
“Aangezien de jongste chauffeur hier 
al 15 jaar werkt en de oudste bijna 40 
jaar, neem je hun mening zeer serieus. 
Daarbij bewijst het merk haar kracht 
zelf ook. Deze pallettruck is van 1993. 
Hij rijdt en werkt nog helemaal zoals 
het hoort.”

Ton van Dun: “Deze pallettruck van 1993 rijdt 
nog helemaal zoals het hoort”

“Met de nieuwe 

trucks zijn we elke 

drukte de baas”


