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Technologie

Industrial Processing bundelde dit najaar
voor de eerste maal de bekende vakbeur-
zen Machevo en Bulk. Een geslaagde
samenvoeging, zo illustreert het bezoe-
kersaantal van 25.000. De verpakkings-
beurs Macropak staat na een paar kwak-
kelende edities weer op de kaart, zo lijkt
het. Ruim 28.000 mensen deden deze
beurs aan. Overigens dient bij deze aan-
tallen wel de ‘overloop’ van de andere
beurzen in beschouwing te worden geno-
men. Zo waren bijna 6.000 bezoekers van
Industrial Processing afkomstig van
Macropak en 10.000 van Aandrijftechniek.
Bij Macropak was ruim 4.000 afkomstig
van Industrial Processing, 7.000 van Aan-
drijftechniek en 3.000 van ICT & Logistiek.

Investeren
Belangrijke reden om Industrial Proces-
sing te bezoeken, was de kennismaking
met nieuwe (technische) ontwikkelingen.
Het beursaanbod voldeed aan die ver-
wachting: 92% van de bezoekers was
tevreden. In trek waren vooral de sectoren
procesapparatuur en engineering. Ook de
oriëntatie voor investeringen was een
belangrijke motivatie om naar Utrecht te
komen en wel voor bijna eenderde van de
bezoekers. Opmerkelijk was verder dat
bijna tweederde aangaf te beslissen over
de investeringen en nog eens 30% een
adviserende stem te hebben.
Van de bezoekers van Industrial Proces-
sing kwam 45% (ook) voor het hernieu-
wen van bestaande of opdoen van nieuwe
contacten. Bij Macropak was dat voor de
meeste bezoekers de reden om te ko-
men, naast het kennismaken met nieuwe
technische ontwikkelingen. Ook hier
kwam eenderde van de belangstellenden
met een duidelijke investeringsvraag.

Transportsysteem
Zowel op Industrial Processing als Macro-
pak werden nieuwe ontwikkelingen
getoond op uiteenlopende terreinen. In
VMT nr. 20 (24 september 2004, pp. 46-
51) is daarbij uitgebreid stilgestaan. In
deze nabeschouwing passeren nog enke-
le noviteiten de revue. 
Kramer & Duyvis sprak van een wereld-
primeur in relatie tot het geoctrooieerde
transportsysteem SefixConveyor. Het sys-
teem combineert verende elementen met
stijve elementen. Samen vormen deze
elementen het gesloten transportvlak. De
transportband kan zo een bocht maken
door asymmetrisch uit te veren. Doordat
de stijve elementen aan beide zijden van
de transportband een tandheugel vor-Beurzen in de lift
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Veel bezoekers kwamen
met een duidelijke
investeringsvraag naar
de Industriële Week.
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men, kan een aandrijfkracht worden
overgebracht door tandwielen. Zowel in
de breedte als in lengte treedt geen com-
pressie op. Ook bij het doorlopen van
bochten blijven de producten gepositio-
neerd. Torderen maakt de bouw mogelijk
van kombochten of spiraalconveyors. 
Nieuwe buffertafels volgens het ‘first-in-
first-out’-principe werden getoond door
Polyketting. Het systeem werkt in het
horizontale vlak en bestaat uit drie
hoofdcomponenten, te weten een ver-
plaatsbare invoersatelliet, meersporige
buffertafel en een verplaatsbare uitvoer-
satelliet. De lengte van de tafel en het
aantal kettingsporen bepalen de buffer-
capaciteit van het systeem. Bij een sto-
ring in de lijn loopt het eerste spoor vol.
Zodra dit is gevuld, wordt de aanvoer
kort gestopt en verplaatst de invoersatel-
liet zich naar het tweede spoor. De cyclus
herhaalt zich tot de storing is verholpen. 

Tracking & tracing
Polyketting wees bij de introductie van
de buffertafels ook op het belang van

deze noviteit in het kader van de per 1
januari 2005 verplichte traceerbaarheid.
Deze verwijzing werd door diverse expo-
santen gemaakt met uiteenlopende pro-
ducten. Zo onderstreepte Mettler-Toledo
dat de nieuwe uitprijsmachines PAS3000
innovatieve weegetiketteersystemen zijn
die zijn afgestemd op de hedendaagse
traceerbaarheidseisen. Ook Form-
Weigh.Net sluit daarbij aan. Het is een
nieuw receptuursysteem dat bestaat uit
een of meerdere weegschalen, randappa-
ratuur en receptuursoftware op een PC.
Behalve het beheer van de componenten,
batches, recepten, orders en gebruikers-
niveaus, kan het systeem uitgebreide
rapportage genereren voor kwaliteitsbor-
ging en productiemanagement.
Sartorius presenteerde als alternatief
voor röntgendetectie de Observer. Deze
metaaldetector is in staat verontreinigin-
gen te detecteren in aluminumverpakkin-
gen of producten als babyvoeding in pot-
jes met aluminium deksel. Ook roestvast-
staaldeeltjes worden waargenomen –
zelfs als de kristalstructuur door defor-

matie is veranderd én bij hoge lijnsnelhe-
den. Het detectieprincipe berust op mag-
netisch veldtechnologie. 

Sanitair
De nieuwe MSC-reeks Vrieco-Nauta coni-
sche mengers die Hosokawa Micron
toonde, bestaat uit een scala aan men-
gers met een werkbaar volume van 5 tot
40.000 dm3. De menger is uitgevoerd
met vrij hangende schroef en centrale
onderuitloop. Belangrijk is de sanitaire
uitvoering van ketel, mengschroef en
aandrijving. De menger is gemakkelijk
toegankelijk door een grote inspectie-
deur en er zijn diverse handmatige en
automatische reinigingsmogelijkheden. 
SKF ontwikkelde een assortiment lagers
en lagerunits voor de voedingsmiddele-
nindustrie om problemen van corrosie en
vroegtijdig lageruitval te voorkomen. De
Y-lagerunits zijn ontwikkeld voor snelle
en adequate reiniging. De behuizing
heeft een oppervlakte die bacterievor-
ming in voedselresten tegengaat. De
lagers zijn zelfinstellend en kunnen uit-
lijnfouten opnemen, wat een langere
levensduur tot gevolg heeft.
Bij Tetra Pak Processing Systems was er
veel belangstelling voor de Spiraflo
MTRF, een buizenwarmtewisselaar met
regeneratief, geschikt voor producten
met vezels zoals vruchtensappen. Bijzon-
der is vooral de mogelijkheid tot
(her)gebruik van de warmte van het ver-
hitte product om het binnenkomende
product op te warmen. Tetra Pak noemt
tot 92% ‘heat recovery’. De warmtewisse-
laar is opgebouwd uit secties waardoor
de capaciteit flexibel is.
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www.mt.com
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www.skf.com
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– Tetra Pak Processing Systems BV,

proinfo.nl@tetrapak.com, www.tetrapak.com
– VMT, vmt@keesing.nl, www.vmt.nl

Carina Grijspaardt-Vink

Ook VMT was aanwezig op Industrial
Processing. Op de stand kon onder
het motto ‘Proef uw vakgebied’ ken-
nis worden gemaakt met de VMT-
redactie én met de uitgeefproducten
van Keesing Noordervliet. In het Trac-
king & Tracing-theater was er ruime
belangstelling voor de door VMT geor-
ganiseerde seminars. Naast de pre-
sentatie van een strategische aanpak
van traceerbaarheid en een heldere
uiteenzetting over de meerwaarde
van tracking & tracing werd aandacht
besteed aan TPM als ‘goed gereed-
schap’ voor procesbeheersing en kos-
tenverlaging. VMT organiseert met

een vaste frequentie congressen over
deze en andere actuele onderwerpen
in de voedingsmiddelenbranche.

VMT op Industrial Processing

VMT presenteerde zich op de Industrië-
le Week als informatieverstrekker voor
de voedingsmiddelenbranche. 

De SefixConveyor transport-
band van Kramer & Duyvis is
gebaseerd op een geoctrooi-
eerd systeem.

De Observer is ontworpen om
samengestelde zakken chips,
kant-en-klaarmaaltijden,
yoghurt verpakt in bekers
met aluminium deksels en
blisterverpakkingen van
tabletten op metaalverontrei-
nigingen te controleren.

De Spiraflo MTRF is een bui-
zenwarmtewisselaar die
geschikt is voor producten
met vezels zoals vruchten-
sappen.


