
Onbekend maakt onbemind.
Ook bij de aanschaf van
machines geldt dat bedrijven

te gemakkelijk met vaste leveranciers
in zee gaan. Toch is het de moeite
waard om buiten bekende paden te
treden, al is het alleen maar om
scherp te blijven op de state-of-the
art in de markt. Uiteraard is niet alles
wat blinkt en voorzien is van wysiwyg
touch screen-schermen per se beter.
Puur mechanische machines die hun
bedrijfszekerheid hebben bewezen
hoeven absoluut niet onder te doen
voor volledig automatisch opereren-
de apparatuur. Zeker in kleinere
bedrijven zonder een eigen ICT-afde-
ling en met een beperkte TD kan uit-
val van hightech paradepaardjes tot
langdurige stilstand en dure repara-
ties leiden. Daarentegen zijn de
bekende makken van oerdegelijk
werkpaarden vaak met een paar sim-
pele handelingen te verhelpen.

Checklist
De beurs is dé plek om een inventari-
satie te maken van technische speci-
ficaties van verpakkingsmachines of
procesapparatuur. Echter, hier opge-

dane kennis kan ook goed van pas
komen bij de aanschaf van een twee-
dehandsmachine. Zeker voor kleine-
re bedrijven is de kostenbesparing
van gebruikte apparatuur interessant.
Zo kon Labeij Food Products (zie
VMT 6, pag. 14) dankzij gereviseerde
procesvoeringsmachines van start
gaan met een minimaal kapitaal van
A 50.000. Hoe dan ook, of er nu een
nieuwe of gebruikte machine
gekocht wordt, het aankooptraject
blijft in grote lijnen gelijk. Aftrap is
een grondige inventarisatie van de
procesvoeringseisen om gewenste
machinespecificaties te kunnen
matchen aan die van de leverancier.
In dat proces is het zaak om binnen
het financiële plaatje een goede afwe-
ging te kunnen maken tussen ver-
schillende koopopties. Het afwerken
van een checklist is dan onontbeer-
lijk om tot een zorgvuldige vergelij-
king te komen. 

Tot zaken die bij het oriënteren op
een nieuwe productiemachine, zoals
een vuller, al globaal bekend moeten
zijn, behoren: 
– verwachte batchgrootte
– benodigde capaciteit 
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– procesvoeringseisen
– (waren)wettelijke eisen
– gewenste flexibiliteit
– bestedingsruimte

Batchgewijs of continu?
Deze zes factoren zijn van te voren
goed in te schatten. Ze dwingen
bovendien om kritisch na te denken
over eisen en wensen bij de aanschaf
van zowel processingapparatuur als
verpakkingsmachines. Hamvraag
met betrekking tot batchgrootte is:
wordt het een continu- of discreet
proces? In kleine bedrijven zal dit
vaak duidelijk zijn. Hier heeft een
stapsgewijze procesvoering vrijwel
altijd de voorkeur, omdat er niet con-
tinu hoeft en kan worden gedraaid.
Bottlenecks zijn relatief gemakkelijk
op te lossen door inzet van extra per-
soneel of te variëren met de tijd tus-
sen de batches. 

Moeilijker wordt het als bedrijven
zich in een grijs gebied bevinden.
Een continuproces kan dan aanlok-
kelijk zijn omdat dit de operationele
kosten drukt. Bedenk wel dat de
implementatie van een continuma-
chine om optimalisatie van randpro-
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Met de Anuga Food Tec in het verschiet zal menig voedingsmiddelenbedrijf zich weer gaan oriënteren op de aanschaf van

nieuwe proces- of verpakkingsapparatuur. Het in kaart brengen van de eigen wensen is essentieel om beslagen ten ijs te

komen. Stap 1 is een grondige inventarisatie van de procesvoeringeisen, de productielijn en de gewenste productkwaliteit

binnen het financiële raamwerk. Stap 2 is het opstellen van een checklist om verschillende machineopties zo goed mogelijk

met elkaar te kunnen vergelijken. Daarmee wordt de kans dat de uiteindelijke selectieprocedure uitmondt in een geslaagde

aankoop een stuk groter.
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Stappenplan machinekoop: Go
PROCESTECHNOLOGIE EN VEILIGHEID

Capaciteit en
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Tips bij aankoop
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cialisten en vis naar

ervaringen bij collega-

bedrijven
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of minder geavanceerd exemplaar?
Wordt de productkwaliteit met de
nieuwe apparatuur beter, waardoor
de prijs per product omhoog kan?
Kan het personeel met de apparatuur
overweg of zijn er peperdure trainin-
gen nodig? Gaat machine A langer
mee dan machine B en welk van de
twee vergt meer onderhoud. Is de
duurdere vriesunit uiteindelijk goed-
koper door een structureel lager
energieverbruik? Kan er toch worden
volstaan met een te langzame of juist
te snelle machine door gebruik te
maken van slimme buffers, zoals de
combinatie van een geavanceerde
vulmachine met een trage verpak-
kingsmachine die ’s nachts door-
draait? 

Het zijn vragen die
alleen kunnen worden
beantwoord na een
grondige inventarisatie
van het bestaande pro-
ductieproces en de
wensen voor optimali-
satie. Dan kan het
gebeuren dat bij bedrijf
X de compactheid van
een installatie de door-
slag geeft, omdat er
eenvoudigweg maar
beperkte ruimte in een
productiehal beschik-
baar is. Dus wordt het
geen continue ammo-
niak tunnelvriezer,
maar een stikstof
batchvriezer die welis-
waar duur is in gassengebruik, maar
veel sneller invriest en een fractie van
de ruimte inneemt. Bij bedrijf Y zul-
len bijvoorbeeld veiligheidsaspecten
de keuze motiveren. En bedrijf zal
gebruiksgemak als doorslaggevend
zien bij de keuze tussen machinetype
A, B of C. ■

cessen vraagt. Stroomlijning is
gewenst van de ingrediëntentoevoer,
het verpakkingsproces moet naad-
loos aansluiten op de verandering en
de logistiek wijzigt zich. Tevens is
het beheersen en monitoren van een
continuproces complexer en kan stil-
stand fors in de papieren lopen.

Capaciteit
Los van de keuze voor een batchge-
wijze of continue aanpak, is de beno-
digde capaciteit een cruciale factor
bij de aankoop van machines. Een
valkuil is dat bedrijven zich blind sta-
ren op beursprimeurs met ultrahoge
doorvoersnelheden. Ondertussen
wordt vergeten dat een hogesnel-
heidslijn in de praktijk lang niet
altijd aan de beloofde aantallen per
uur komt. Bepalend voor de werkelij-
ke capaciteit is namelijk de lang-
zaamste unit in de productielijn. Als
die de vraag van de hogesnelheidslijn
niet kan bijbenen, zal de nieuwe,
hightech machine onderpresteren.
Een en ander betekent weer dat de
kosten per eenheid product zullen
oplopen. Het is daarom niet verstan-
dig om de capaciteit van een poten-
tiële nieuwe aankoop als uitgangs-
punt te nemen. Beter is het om uit te
gaan van de capaciteit van de lang-
zaamste unit in de productielijn en
daar een passende machine bij te
zoeken. Dit geldt uiteraard niet als
bottlenecks relatief gemakkelijk en
tegen lage kosten te verhelpen zijn,
bijvoorbeeld door de installatie van
een hoogrendementspomp ergens in
de lijn.

Specificaties en regeltjes
Aansluitend op de capaciteitsvraag is
het essentieel te specificeren wat een
machine procestechnisch minimaal
moet kunnen. In een generiek markt-
segment is het minder interessant of
tomatenblokjes allemaal mooi en
gelijkvormig in de blikken belanden.
Wat meer of minder dobbelsteentjes
in de verpakking, het maakt niet uit,
zolang het e-gewicht maar wordt
behaald. Maar wie in een nichemarkt
actief is, zal juist erg hoge eisen
moeten stellen aan structuur, viscosi-
teit, kleur, smaakcomponenten, et
cetera. In de luxe yoghurt met bos-
aardbeitjes, mag geen vruchtje
beschadigd de consument bereiken.
Dat stelt hoge eisen aan bijvoorbeeld
de pompen en doseerunit.

Of een machine is voorzien van
bepaalde keurmerken, is ook een
belangrijk selectiecriterium. Binnen

het kwaliteitssysteem kunnen er
bepaalde eisen worden gesteld.
Tevens kunnen afnemers verlangen
dat er bijvoorbeeld uitsluitend
EHEDG-apparatuur wordt ingezet.
Ook EU-voedselwetgeving kan voor
een product met een specifieke
samenstelling een bepaald type appa-
ratuur voorschrijven. Voor export
naar de VS kunnen weer andere richt-
lijnen gelden, zoals het werken over-
eenkomstig de Food and Drug Admi-
nistration (FDA)-bepalingen. Het is
dus belangrijk om goed op te hoogte
te zijn onder welke regelgeving pro-
ducten vallen.

Modulariteit
De veel geprezen flexibiliteit stijgt
met stip in de lijst met selectiecrite-
ria. Snel kunnen wisselen van batch,
of het nu om voedingsmiddelenpro-
ductie of verpakken gaat, wordt
belangrijker. Meerdere smaken en
portiegroottes kunnen brengen,
vraagt om machines die snel kunnen
schakelen. Minstens zo belangrijk is
flexibiliteit in de zin van modulari-
teit. Het naar believen kunnen uit-
breiden van apparatuur zonder dat
torenhoge investeringen nodig zijn
in compleet nieuwe techniek. Zeker
bedrijven in een dynamische markt of
die snel verwachten te groeien, zul-
len flexibiliteit zwaar moeten laten
meewegen bij aankoop van hun
apparatuur.

Kosten/baten
Tot slot de kosten. Op een lijn die
niet efficiënt draait, is geen begro-
ting los te laten. Alvorens over te
gaan tot de aanschaf van nieuwe
units, is het daarom aan te raden om
bestaande knelpunten eerst op te los-
sen. Dit voorkomt dat er allerlei ad
hoc maatregelen nodig zijn om de
lijn draaiende te houden. En mis-
schien blijkt de hele investering in
nieuwe apparatuur bij nadere
beschouwing helemaal niet nodig. 

Is er al sprake van een goed geolied
proces, dan is een financiële doorre-
kening veel beter te maken. De bepa-
ling van de hoogte van het te beste-
den bedrag is uiteraard afhankelijk
van de bestedingsruimte. Maar
ergens is er een grens. Veelal zal de
maximale investering binnen een
bepaalde bandbreedte liggen. Vervol-
gens is het een kwestie van balance-
ren tussen voors en tegens van ver-
schillende machines. Verdient een
iets snellere, maar duurdere machine
zich eerder terug dan een verouderd

ede voorbereiding is het halve werk 

Leverancier en klant

bediscussiëren

specificaties van

voedingsmiddelenappa-

ratuur tijdens de

AnugaFoodTec 2000. 

Prioriteitenlijstje verpakkingsmachines
In 2002 heeft het vakblad Food Engineering een onderzoek

gedaan naar verpakkingstrends. Gevraagd werd aan producenten

wat zij belangrijk vonden bij de aankoop van een verpakkingsma-

chine. De volgende top-tien rolde hier uit:

– Precisie

– Kosten

– Veiligheid

– Snelheid

– Gebruiksgemak

– Overeenstemming met regelgeving

– Flexibiliteit

– Snel en eenvoudig om te bouwen

– Technische dienstverlening van de leverancier

– Gemakkelijke integratie


