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Technologie

Trots laten Sercon-directeur Johan Hil-
genkamp en verkoopmanager Dirk Fran-
ken een video van het Tray Ontnester HY
1000GG/ 800 GG Beladingssysteem zien.
De schaaltjes worden met een soepele
beweging en een verbluffende snelheid
door de ontnestingsmachine op de
lopende band van de beladingsmachine
gezet. Boven die band loopt een tweede
band die de gehaktblokken van een pond
aanvoert. Aan het eind van de bovenste
band valt het gehakt precies in het
schaaltje (tray) op de onderste band en
gaat zo verder naar de sealmachine. Dit
gaat non-stop door: per seconde kunnen
twee trays worden gevuld.

Toeleverancier
Het middenkleinbedrijf Sercon begon in
1972 als machinebouwer voor de voe-

dingsmiddelenindustrie, ziekenhuiswe-
reld en fysiotherapie. Inmiddels richt het
bedrijf zijn pijlen voornamelijk op de voe-
dingsmiddelenindustrie (80% van de
omzet).
Tot 2000 produceerde het bedrijf voorna-
melijk machines voor de pluimveeslachte-
rijen en was ook toeleverancier van trans-
portsystemen aan grotere bouwers van
slachterij-inrichtingen. Maar de markt
van halffabrikaten en stand-alone machi-
nes werd moeilijk voor Sercon. Franken:
“Wat daar ook in meespeelde is een stuk-
je herkenbaarheid van je eigen product.
Als je alleen toeleverancier bent krijg je
dat niet echt.”
In 2001 komt er uit de markt vraag naar
ontnesters. Fabrikanten hadden bijvoor-
beeld een sealmachine gekocht, maar
konden de volledige capaciteit daarvan

niet benutten omdat er niet genoeg
schaaltjes goed op de lijn konden worden
gezet. Bovendien stonden die machines
vaak naast in plaats van in de lijn. Vaak
werden de schalen nog met de hand op
de lijn gezet. 
De mannen van Sercon besloten op de
vraag uit de markt in te spelen. Ze gingen
in 2001 een innovatietraject in, kregen
zelfs nog een Europese subsidie en had-
den na een jaar de eerste ontnester in de
markt staan. Inmiddels heeft het bedrijf
diverse typen ontnesters ontwikkeld voor
uiteenlopende toepassingen en daarvan
ongeveer 40 machines in de Europese
markt afgezet. Er is nu slechts een Neder-
landse afnemer.

Massaproductie
De meeste klanten zijn Duitse bedrijven.
Sercon levert aan de grootste verwerkers
van vers vlees. “Eind november vorig jaar
hebben wij nog vier lijnen in Duitsland
weggezet. Vier keer drie ton gehakt per
uur, zestien uur per dag, zeven dagen per
week”, aldus verkoper Franken. 
Hij ziet een verschil tussen de Nederland-

se en Duitse industrie. In Duitsland is het
meer gericht op massaproductie voor de
discounters zoals Lidl en Aldi. “Die zeg-
gen: wil je vijfhonderd gram gehakt of wil
je geen gehakt? Dat zijn voor ons belang-
rijke ontwikkelingen”, vertelt Franken.
“Twee lijnen en stampen. Dat soort man-
nen zijn echt gebaat bij het soort capaci-
teit dat wij bieden.”
Dat is volgens hem ook een gevolg van de
prijzenoorlog. Een ontwikkeling waar een
machinebouwer als Sercon van kan pro-

Het uit elkaar trekken van schaaltjes
wordt ‘ontnesten’ genoemd. Stam-
men schaaltjes worden van boven of
diagonaal in de ontnester geladen.
Een soort ‘mes’ separeert de onderste
schaal van de bovenliggende schalen
(zie foto). Het zuignapsysteem ont-
nest de onderste rij  en plaatst deze
op de band. Het ‘mes’ dat de schalen
separeert, kan tussen de schalen
komen dankzij ‘ontnestnokken’. Ont-
nestnokken zijn uitstulpingen aan de
rand van een schaal die er voor zorgen
dat de schalen in een stapel een vaste
onderlinge afstand hebben. Schalen-
producenten willen de afstand tussen
de nokken zo klein mogelijk maken:
dat is compacter en de fabrikant
hoeft de ontnester minder vaak bij te

vullen. Voor Sercon is een grotere
afstand juist beter, want dan zijn de
schalen makkelijker te ontnesten. Als
de ontstapelafstand tussen de scha-
len klein is, is de kans op een fouten
groter. Niettemin springt de ontnes-
terproducent in op de ontwikkeling in
de schalenmarkt om schalen met klei-
nere ontnestnokken te maken.

Ontnesten

‘Handmatig is te doen tot vijftig
schaaltjes per minuut’

Ontnester niet langer 
beperkende factor in p

Een wolf die honderd porties gehakt per minuut produceert, heeft geen nut wan-

neer het personeel maximaal vijftig en een ontnestingsmachine zeventig schaal-

tjes in dezelfde tijd maximaal op de band kan zetten. Machinebouwer Sercon uit

Dronten verdiepte zich in de problematiek en ontwikkelde een machine met een

capaciteit van honderdtwintig schaaltjes per minuut.
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fiteren, want de vleesverwerkers, ook die
in Nederland, moeten goedkoper produ-
ceren.

Concurrentie
Bij de verovering van de markt met de
ontnesters, ondervinden de verkopers

indirect concurrentie van een ander type
schaalmachine: de dieptrekmachine.
Deze heeft minder opslagruimte nodig
voor de rollen verpakkingsmateriaal.
Kant-en-klare schalen nemen veel meer
ruimte in beslag. Daartegenover staat de
investering. Voor een dieptrekmachine
moet een producent al snel ¤ 250.000
neertellen. De prijs van een ontnester
varieert tussen de ¤ 15.000 en ¤ 50.000.
Volgens Hilgenkamp kun je twee perso-

nen met een totaal jaarsalaris van
¤ 70.000 à ¤ 75.000 besparen met een
ontnester van Sercon. “Dat zijn voor ons
omslagpunten.”
Een ander voordeel is de al eerder
genoemde capaciteit. Daar zit volgens de
machinebouwer de innovatie. Tot 2000
waren er machines die hooguit 40 tot 50
schaaltjes per minuut aankonden. “Wij
leveren nu capaciteit van honderdtwintig
schalen per minuut. Dat kan in een drie-
slag, vierslag of zesslag”, zegt Hilgen-
kamp terwijl hij folders van de machines
laat zien.

Emballage
Sercon heeft ook op het gebied van
emballage een innovatie gedaan. Bij een
grote Duitse vleesverwerker is de ontnes-
ter uit de productielijn gehaald en op de
eerste verdieping gezet. “Daar zien we nu
een hele trend in: alle emballage wordt
op de eerste verdieping gesitueerd.” Via
glijgoten lopen de losse schalen naar de
beladingsstations op de begane grond.
Een man kan een stuk of acht ontnesters
beladen. Dat scheelt in personeel en
vloeroppervlak.
Bovendien wordt het productieproces

niet verstoord doordat de schalen dwars
door de productiehal moeten worden
aangeleverd. Het enige zwakke punt is
dat het systeem van Sercon niet flexibel
genoeg is om met tien verschillende
schalen te draaien op een dag. “Het is
bedoeld voor grote producenten met
maximaal twee verpakkingen per lijn”,
vertelt Franken.

Schalen
Hilgenkamp stalt een reeks schaaltjes in
allerlei verschillende maten op de tafel
voor hem uit, terwijl hij uitlegt dat de

gedachte achter de machine is dat hij een
hele range aan schalen aan moet kun-
nen. Voor elk type schaaltje wordt een
formaatdeel ontworpen, waardoor snel
en gemakkelijk op een ander type schaal
kan worden overgeschakeld.
Ontnesten is precisiewerk (zie kader).
Het goed functioneren van de ontnester
hangt volgens Franken voor 90% af van
de kwaliteit van de schaaltjes. Vandaar

“We gaan met de machine mee naar de klant toe, omdat het soms aan futiliteiten kan liggen waarom hij niet goed werkt. Temperatuurver-
schillen, luchtvochtigheid zijn bijvoorbeeld redenen voor disfunctioneren. We lopen dan anderhalve dag mee en leveren er een protocol bij.
Daarna gaat de klant het servicetraject in.”

‘Vier lijnen met elk drie ton gehakt
per uur, zestien uur per dag, zeven
dagen per week’

productielijn
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dat voordat een opdracht wordt aangenomen met de klant
wordt vastgelegd welke schaal van welke producent wordt
gebruikt. Het is een vorm van zelfbescherming die nodig is
omdat Sercon niet in kan staan voor de gevolgen van het over-
schakelen op een andere (vaak goedkopere) schaaltjesleveran-
cier.
Als de afspraken over de schalen zijn gemaakt, wordt de machi-
ne gebouwd. De machine wordt in Dronten uitgebreid proefge-
draaid met een vol magazijn schalen. Vervolgens wordt de ont-
nester bij de klant geïnstalleerd. Die installatie gaat gepaard
met een training om goed met de machine om te gaan. “De
opleiding is belangrijk”, legt Hilgenkamp uit. “Het probleem is
dat je in deze markt met laaggeschoold personeel te maken
hebt. Als de machine draait, is hij goed. Is er wat mee, dan is
het ook heel gauw een rotmachine, hoewel meestal de oorzaak
heel ergens anders ligt. Dat proberen we zo veel mogelijk bij te
sturen.”

Succes
Terwijl de ontnesterproducent in de rest van Europa succes
boekt, blijft Nederland met één verkochte machine achter met
de verkoop. “Nu wordt er in Nederland nog wel handmatig ont-
stapeld, maar als de snelheid van de productie omhoog gaat
moet men wel overstappen op automatisch”, redeneren de ver-
kopers. “Handmatig is te doen tot vijftig schaaltjes per minuut,
maar vanaf zestig, zeventig haal je dat niet meer.”

Personalia

Verpakkingscentrum
Jaap Meerman is op 25 november door de Algemene
Ledenvergadering van het Nederlands Verpakkings-
centrum (NVC) in Gouda verkozen tot voorzitter van
de vereniging. Hij volgt Toon Hulsewé op die het voor-
zitterschap gedurende de maximale periode van twee-
maal drie jaar heeft vervuld. Meerman is sales director
bij Robert Bosch Verpakkingsmachines te Weert en
heeft meer dan 30 jaar wereldwijde ervaring in het ver-
pakken.

FNLI
Peter Bennemeer (42) is gekozen tot de eerste voorzit-
ter van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen
Industrie (FNLI). Bennemeer is afkomsting van H.J.
Heinz waar hij werkzaam was als managing director
Nederland en area director Noord-Europa. Per 1 janu-
ari treedt hij in dienst bij Koninklijke Numico, waar hij
de functie van vice president Babyvoeding zal bekle-
den. Het bestuur van de FNLI bestaat uit 11 operatio-
neel eindverantwoordelijken van bedrijven uit de
Nederlandse levensmiddelenindustrie. Naast Benne-
meer hebben de volgende personen plaats in het bestuur: Geert-
Jan van Ark (vice-voorzitter), Joost Manassen (vice-voorzitter),
Wouter de Bruijn (penningmeester), Jan Claes, Erik Altes, Bert
Majoor; Kees Menkhorst, Eugène Willemsen, Harry Brouwer en
Henk Hogeveen.

VWA
Professor Evert Schouten is per 1 januari 2005 benoemd tot direc-
teur Risicobeoordeling van de Voedsel- en Waren Autoriteit
(VWA). Hij volgt professor Wim de Wit op die zich gaat richten op
de regio Oost als regionaal directeur. Schouten is ook deeltijd
hoogleraar aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum
(WUR).

VIGEF
René van der Linden volgt met ingang van 1 januari 2005 John
Broekhuis op als voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse
Groente- en Fruitverwerkende Industrie, VIGEF. Bij de VIGEF zijn
43 ondernemingen aangesloten die zowel consumentenproduc-
ten als halffabrikaten leveren die bestemd zijn voor verdere ver-
werking in de levensmiddelenindustrie. De Nederlandse groente-
en fruitverwerkende industrie verwerkt verse groenten en fruit en
voorlopig verduurzaamde halffabrikaten tot lang houdbare pro-
ducten zoals groente- en vruchtenconserven, diepvriesproducten,
tafelzuren en vruchtensappen. In deze sector werken circa 4.500
mensen die voor een omzet van ¤ 1,2 miljard zorgen.

CIAT
CIAT Nederland, dochter van de Franse machinefabri-
kant CIAT SA, heeft de buitenverkoopdienst uitgebreid
met Cock Bosschaart. Bosschaart heeft al ruim 30 jaar
ervaring in de koel- en klimaatechniek. Hij is van origi-
ne technicus en begon zijn loopbaan bij een installa-
tiebedrijf. Bij CIAT wordt Bosschaart de nieuwe ver-
koopadviseur voor Midden- en Zuid-Nederland. 

Jaap Meerman.

Peter Bennemeer.

Cock Bosschaart.

Johan Hilgenkamp (rechts) en Dirk Franken (links) bij hun nieuwste
ontnester/belader.
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