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Groot, internationaal, noviteiten. Dat zijn 
de sleutelwoorden voor de vleesverwer-
kingsbeurs IFFA die dit jaar van 8 tot 13 
mei door Messe Frankfurt werd georga-
niseerd. Met 100.000 m2 beursoppervlak 
kun je – ook al maak je gebruik van de 
kilometers aan rol‘trap’ – wel een paar 
schoenzolen in vijf dagen verslijten. Wie 
minder tijd heeft moet kiezen. Deze keer 
staat de productie van worst centraal, 
een belangrijk aandachtsgebied in gast-
land Duitsland.
Internationaal was de beurs ook zeker. 
Beursorganisatie Messe Frankfurt telde 
130 nationaliteiten, van ‘down under’ 
tot uit eigen land. Opvallend daarbij was 
dat het aandeel Duitse bezoekers fors 
daalde: van 53% in 2007 tot 41%. Deze 
terugloop was verantwoordelijk voor de 
lichte daling van het aantal bezoekers: 

van ruim 61 naar 58 duizend.
En natuurlijk waren daar ook de novitei-
ten. Opvallend veel zelfs, en vaak nog zo 
‘Neu’ dat de ‘Broschüre’ ontbrak, laat 
staan dat er al machines in de praktijk 
draaiden. 

Weber
Bewonderenswaardig was de hygiënisch 
ontworpen Pick robot van Weber. Niet de 
technologie, maar vooral de tot in detail 
doorgevoerde hygiënisch ontworpen 
onderdelen sprongen daarbij in het oog. 
“Zondag stonden onze concurrenten en 
aanbieders van andere robots met hun 
telefoons onze machines te filmen”, ver-
telt verkoper Jürgen Schmitt. “Aanvanke-
lijk wilden wij deze robot niet zelf maken, 
maar omdat de bestaande producenten 
onze strenge hygiëne-eisen niet volledig 

wilden doorvoeren, hebben we besloten 
‘den Picker’ volledig in eigen beheer te 
ontwerpen.”
Het resultaat mag er zijn. Met de Pick 
robot biedt Weber de absolute top op 
het gebied van hygiënisch design. Dat 
kan bijna niet anders. Alles lijkt aan deze 
machine te kloppen, van omkasting tot 
het wegwerken van servomotoren en 
bekabeling achter roestvast staal. Zelfs 
de koeling van de servomotoren gebeurt 
via flexibele kunststof slangen waar door 
heen ook de elektriciteitskabels lopen. 
Nergens scherpe of dode hoeken, maar 
wel voldoende ruime naden voor het 
verwijderen van productresten. Schmitt: 
“We adviseren de klant om met maximaal 
20 bar de machine in te schuimen en af 
te spoelen om te voorkomen dat vuil in 
de lagers komt.”
Verwisselbare grijpers pakken de gesne-
den rijen plakjes worst van de band en 
leggen die in de verpakking. Vacuüm, 
dat vaak bij soortgelijke robots wordt 
gebuikt om het product van de lopende 
band te zuigen, wordt vanuit hygiëne-
oogpunt bij Weber namelijk niet toege-
past. “Vanaf begin dit jaar hebben we zes 
robots bij bedrijven staan”, adus Schmitt. 
Een bezoeker gaf hem nog enkele verbe-
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De door Weber zeer hygiënisch ontworpen Pick robot. Het verzegelde deel van de ConProTherm waarmee Handtmann kookworstjes draait.
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tersuggesties: ‘Maak de bovenkant van 
de omkasting dicht en laat, om trillingen 
tegen te gaan, de vier robots tegenge-
stelde bewegingen maken.”

Ruitenberg
Zes jaar na de introductie van de VegaCa-
sing (IFFA 2004) voor verse en gedroogde 
worsten toonde Ruitenberg Ingredients 
en haar partners Handtmann en Mau-
rer-Atmos de ConProTherm. Hiermee 
kan het uiteinde van de vegetarische 
worstomhulling worden dichtgedraaid 
zonder dat deze kapot gaat. “Daarmee 
behoort de continue productie van kook-
worsten nu ook tot de mogelijkheden”, 
aldus R&D-manager Jan Goorhuis. 
Opmerkelijk daarbij is dat de ConPro-
Therm geen goot heeft, zoals de ‘oude’ 
ConPro, nodig om de alginaat coating 
met behulp van calcium uit te laten har-
den. “Bij de ConPro duurt de uitharding 
ongeveer een seconde”, licht Goorhuis 
toe. “Voor dit concept hebben we daar 
nog maar een fractie van een seconde 
voor nodig. Om dat te bereiken hebben 
we zowel de samenstelling van de casing 
als de software van de compleet ver-
nieuwde extrusiekop gewijzigd.”
Veel wil hij er niet over zeggen – de 
machine op de stand van Handtmann 
is zelfs verzegeld –  anders dan dat de 
casing gladder en soepeler is gemaakt en 
dat de extrusiekop draait. En dat in een 
tempo van maximaal 300 eenheden per 
minuut.
Hoewel de casing voor de twist sterk 
genoeg is, blijft die nog enkele seconden 
gevoelig voor beschadigingen. Toch is 

dat geen probleem, omdat de worsten in 
de machine van partner Maurer-Atmos 
in cilindervormige ‘mandjes’ worden 
geschoven waardoor deze nauwelijks 
mechanisch belast worden. Daarin 
worden de worstjes verder gegaard en 
gerookt.
Bij het proeven van de worstjes op de 
stand van Handtmann komt terloops 
nog een voordeel van de coating naar 
voren. “We hebben een keer de worst-
jes 20 minuten laten koken”, laat de 
‘kok’ weten. “Ze knapten niet open; bij 
traditionele worstjes was het vel allang 
gescheurd. Daarmee zijn ze dus ook 
gemakkelijk te bereiden door de consu-
ment.”

Koken in water
Ruitenberg ontwikkelt samen met 
machinebouwer Armor Inox nog een 
tweede noviteit, worst met VegaCasing 
koken en roken in water, in plaats van 
met stoom. Ook nu moet de uithar-
dingstijd van een seconde worden 
overbrugd. Hiervoor heeft Armor Inox 
een compacte machine ontwikkeld die 
lijkt op een slakkenhuis, alleen lopen nu 
de windingen parallel aan elkaar. Met 
behulp van water met daarin calcium 
stromen de worstjes door de machine. 
Nadat de casing door de calcium is 
uitgehard, worden de worstjes kort 
gekookt. Daardoor worden ze nog ste-
viger. Vervolgens worden ze liggend op 
een lopende band door vloeibare rook 
gevoerd, gedroogd om de kleur te fixe-
ren en vervolgens weer in water gekookt 
totdat de kerntemperatuur van 74°C is 

bereikt. Vooral de droogfase moet nog 
verder worden ontwikkeld; de kleuring 
is nog niet egaal genoeg. Volgens de 
fabrikant zal de machine nog dit najaar 
op de markt komen.
“Groot voordeel van op deze manier 
garen is dat je nauwelijks vochtverliezen 
hebt”, aldus Jan Goorhuis. “Dat scheelt 
al gauw 5%. Bij een productie van 100 
ton per dag tikt dat aardig aan. Voordeel 
van deze productiewijze is ook de een-
voud; daarmee sluit dit proces goed aan 
bij de opzet van de ConPro, en hoeft de 
producent niet van dit continue produc-
tieproces over te schakelen op batchpro-
cessen.”

Vakbeurs
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De op de IFFA gesproken standhouders toonden 
zich over de bezoekers (erg) positief: “De juiste 
mensen waren er!”. Ook over het onderne-
mingsklimaat was men tevreden. Diverse stand-
houders bespeurden de eerste maanden van 
2010 een stijgende belangstelling die nog eens 
door de IFFA verder aantrok.
Cijfers van branchevereniging VDMA (te ver-
gelijken met de Nederlandse GMV) laten in de 
periode december 2009 tot en met februari 
2010 een exportstijging zien van 15%.
Geheel 2009 was echter door de financiële 
crisis een slecht jaar voor de circa 70 Duitse 
leveranciers van vleesverwerkende machines. 
Hun omzet slonk met maar liefst 20% tot €661 
miljoen. De vraag slonk zelfs met 27%. 2007 
was een topjaar met €842 miljoen. Het aandeel 
van de Duitsers is circa 30% van de wereldwijde 
omzet in vleesverwerkingsmachines. 

Tevreden

Het ruimtebesparende ‘slakkenhuis’ van Armor Inox waarin de casing van Rui-
tenberg Ingredients uithardt.

Deel van de TSCA 160 waarin folie van de rol via een groot aantal geleidingsrollen 
(rechtsonder) tot een cilinder (midden) wordt gevouwen en vervolgens wordt 
geseald (blauw).
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Geir Stang Hauge acht apparaten in de 
voedingsmiddelenindustrie, waarvan de 
helft in ‘het vlees’. 
“We hebben zeer veel ervaring met de 
technologie, omdat we deze al vanaf 1996 
gebruiken bij het scheiden van afval. Van-
daar dat wij in staat zijn om niet alleen 
het productoppervlak van het vlees, vis of 
krab te meten, maar ook de eerste twee 
centimeter daaronder meenemen.”
Belangrijke toepassing is het meten 
van afsnijdsels. Kuipen met variërende 
samenstelling kunnen nu zo bij elkaar 
worden gekozen dat variaties in samen-
stelling afvlakken. Niet alleen wordt 

hierdoor minder boven specificaties 
geleverd, maar de constantere product-
samenstelling zorgt ook voor minder pro-
blemen bij de verdere processing, zoals 
het vormen en braden van de gemalen 
vleesproducten.
Volgens Hauge is de terugverdientijd 
van de Q-vision minder dan een jaar, 
afhankelijk van de huidige productvari-
atie. Naar toepassingen als het meten 
van de droge stof van patates frites loopt 
onderzoek.

keit’ ten opzichte van blik, maar ook het 
gebruiksgemak dat nog wordt versterkt 
door doseerstreepjes op de folie te druk-
ken, groeit de interesse voor dit verpak-
kingsconcept in de grootverbruikmarkt 
momenteel sterk.
Tipper Tie toonde ook de SwiStick XXL 
oftewel ‘das Mammut in der Wurstpro-
duktion’. Door de transportband omhoog 
te voeren, kunnen hiermee worsten met 
een lengte van maximaal 1700 mm en 
een diameter variërend van 20 tot 120 
mm automatisch op rookstokken wor-
den gehangen (ca. 65/minuut). Ook hier 
geldt immers weer: stilstand (van de snij-
machine) kost geld en natuurlijk is er ook 
minder productverlies. Ter vergelijking: 
met de al langer op de markt zijnde Swi-
Stick kunnen worsten van maximaal een 
meter worden opgehangen.

Q-vision
Het Noorse bedrijf Q-vision toonde een 
spiksplinternieuwe update van haar gelijk-
namige camerasysteem waarmee met 
behulp van nabij infraroodtechnologie 
continu de verhouding vet, eiwit en vocht 
van vlees en vis kan worden gemeten. Niet 
op een of enkele plekken, maar over de 
volle breedte van de transportband. 
Belangrijkste verbeteringen zijn een 
beter hygiënisch ontwerp (IP 67), com-
pactere bouw en het verbeterde meetbe-
reik waardoor de grotere afstand tussen 
band en camera is vergroot.
Het eerste apparaat werd drie jaar 
geleden op de IFFA getoond. Inmiddels 
draaien er volgens general manager 

Continu sealen en clippen
Zowel Tipper Tie als Poly-Clip toonden 
machines waarmee folie vanaf een 
rol volcontinu tot een cilinder wordt 
gevormd, geseald, gevuld en tot slot van 
twee clips worden voorzien. Bij Tipper 
Tie zijn het nog twee aparte machines, 
maar PolyClip introduceerde op de IFFA 
de TSCA 160, waarin hun FCA160 clip-
machine is geïntegreerd in de TSA 160 
sealingmachine. Alle parameters worden 
met deze nieuwe machine met één druk 
op de knop ingesteld en gecontroleerd. 
De software bewaakt verder het gehele 
productieproces, van het kapot scheuren 
van de folie tot de afwezigheid van clip(s) 
en stopt dan automatisch. Zonder storin-
gen kan de machine tot maximaal drie 
kilometer folie (afhankelijk van de folie-
dikte, 35 – 125µ, achtereen verwerken. 
Ter vergelijking: een traditionele casing-
houder bevat ongeveer 45 meter folie wat 
veel meer stilstand oplevert. 
Met de TSCA 160 kunnen ook folies wor-
den verwerkt die zijn voorzien van een 
egale laag kleur- geur- en/of smaakstof-
fen. Op de IFFA waren diverse aanbieders 
van dergelijke folies aanwezig. Ook hier 
zijn de kosten weer de drijvende factor; 
aparte processtappen als kruiden of 
roken kunnen worden overgeslagen.
De TSCA 160 kan worsten tot 160 mm 
doorsnede verwerken. Voor kleine diame-
ters zijn er de 65 en de 120 versie. Kwets-
bare producten als marsepein, moz-
zarella en dergelijke, maar ook soepen 
of diervoeders, worden op deze manier 
verpakt. Vanwege de ‘Umweltfreundlich- Hans Damman

Met de SwiStick XXX van Alpina die TipperTie levert kunnen worsten tot 1700 mm 
worden opgehangen op rookstokken.

De geüpdatete versie van Q-vision meet zoals te zien op 
het tv-scherm erboven het product over de gehele band-
breedte. 

‘Aanvankelijk wilden wij deze 
robot niet zelf maken’
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