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Technologie & Techniek

Gelijktijdig worden van 5 tot en met 8 
oktober in Jaarbeurs Utrecht vier vak-
beurzen georganiseerd: Industrial Pro-
cessing, Macropak, Aandrijftechniek en 
– nieuw dit jaar – Industry & Automation. 
Ruim drie maanden voor de start van 
het beursevenement is de belangstelling 
groot, vertellen de projectmanagers van 
de beurzen Annette Bos en Marc Klumper 
van VNU Exhibitions. “Met de voorregi-
stratie lopen we voor op 2008, toen de 
laatste editie van de Industriële Week 
werd gehouden. We verwachten uitein-
delijk zo’n 800 exposanten.”

Thema’s en matchen
De Industriële Week heeft dit keer een 
thematisch concept. ‘Fit for the future, 
we know how!’, luidt de slogan. Daarvan 
afgeleid zijn de vijf thema’s energie, 
milieu, partnership, innovatie en veilig-
heid, die als een rode draad door het 
expositieprogramma lopen. Bezoekers 
kunnen bij voorregistratie hun inte-

resse in een of meerdere van de thema’s 
kenbaar maken. Via een zogenoemde 
‘Expo Match module’ krijgen zij dan een 
overzicht van de standhouders die daar-
bij aansluiten. Al  voor, maar ook na de 
beurs, kunnen zij elkaar vinden.

Energie
Energie staat hoog op de agenda van 
de industrie, zo blijkt uit de voorregi-
stratie van bezoekers via de Expo Match 
module. “Niet verwonderlijk”, zo meent 
Ron De Keersmaeker, directeur van 
Tetra Pak Processing Systems, en op de 
Industrië le Week als exposant aanwezig. 
“Het energieverbruik wordt gekoppeld 
aan de CO2-uitstoot en daarmee is het 
direct verbonden met de milieudiscus-
sie. De echte drijfveer voor aandacht 
voor energiebesparing is echter kosten-
besparingen.”
Tetra Pak zet bij innovatie van zijn pro-
cessing systemen dan ook in op het the-
ma milieu. Naast energiebesparing gaat 
het daarbij om het terugbrengen van 
het waterverbruik en het verminderen 
van productverliezen. “Minder afval leidt 
direct tot lagere operationele kosten”, 
aldus De Keersmaeker.

Vier vakbeurzen vormen samen de Industriële Week 2010, het 

totaalevenement voor de industrie dat dit najaar in Utrecht 

plaatsvindt. Handig voor bezoekers die naar oplossingen voor 

meerdere problemen binnen het productieproces op zoek zijn. 

Centrale thema’s zijn energie, milieu, partnership, innovatie en 

veiligheid.

Energie thema op 
Industriële Week
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VMT haakt met het themanummer Proces
optimalisatie en energiebesparing (nr. 21) aan 
bij de thema’s van de Industriële Week en ver
taalt deze naar de praktijk van de voedingsmid
delenindustrie.
In deze uitgave onder meer:
– Waar hoort fabrieksautomatisering thuis: bij 

de ITafdeling of bij engineering?
– Reportage bij een bedrijf dat investeerde in 

automatisering.
– Case procesveiligheid.
– Mogelijkheden voor energiebesparing, van 

revisie tot reductie nullasturen en meer. 
In de vooruitblik op het beursevenement is er 
extra aandacht voor bedrijven die met novitei
ten inhaken op de thema’s procesoptimalisatie 
en energiebesparing. Heeft u zo’n noviteit in 
uw beursprogramma? Informeer de redactie. 
Stuur informatie over de nieuwe ontwikkeling 
voorzien van fotomateriaal naar redactie.vmt@
thiemegroep.nl, onder vermelding van noviteit 
Industriële Week. De sluitingsdatum voor inzen
ding is maandag 30 augustus.

VMT-special

Netwerken in de Benelux-markt en per-
soonlijk contact zijn belangrijke functies 
van de Industriële Week.
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Partnership
De focus van deelnemer Imtech ligt op energie. “Energie wordt 
duurder en bedrijven zijn op zoek naar duurzame oplossingen. 
Energiebesparing staat in de belangstelling”, verwoordt Arie 
van der Steen de markttrends die Imtech signaleert.
Ook ziet het bedrijf industriebreed een trend naar outsourcing 
van de technische installaties. “Partnership dus. Terecht dat het 
een thema van dit beursevenement is”, aldus Van der Steen. 
Bij dit alles signaleert Imtech een toenemend belang van ICT 
om via slimme automatiseringsoplossingen het rendement van 
productieprocessen te optimaliseren.

Vakbeurs

1. Industrial Processing, vakbeurs voor procesapparatuur, 
engineering en automatisering. 
– Georganiseerd in samenwerking met de Machevo & 

Bulk Vereniging.
– Circa 200 exposanten in de hallen 10 en 11. Sectoren 

Liquids en Solids Processing.
– Programma: uitreiking Proces Innovatie Award, 

lezing van de Nederlandse Vereniging voor Proces
technologen, Pompenplein, speciale aandacht voor 
de thema’s water en subsidies.

2. Industry & Automation, vakbeurs voor proces en 
fabrieksautomatisering.
– Nieuwe vakbeurs ontstaan uit de beurs Industry & ICT 

en deel van Factory Automation.
– Circa 95 exposanten in hal 3.
– Programma: Executive Dinner MESA (Manufacturing 

Enterprise Solutions Association).
3. Macropak, vakbeurs voor verpakken en verpakkingen.

– Circa 300 exposanten in de hallen 7, 8 en 9. Sectoren 
Verpakkingen & Materialen, Verpakkingsmachines en 
Labelling & Codering.

– Programma: De Nederlandse Verpakkingswedstrijd 
De Gouden Noot 2010, Pro Carton Vouwkartonnage
dag, Walkin kennisprogramma op stand van Neder
lands Verpakkings Centrum(NVC), lezing branche
vereniging Robotics Association Benelux.

4. Aandrijftechniek, vakbeurs voor aandrijftechniek.
– Circa 200 exposanten, in hallen 1 en 2.
– Programma: FEDAcollectief, ontbijtsessies FEDA, kof

fiedrinken met VVDTweede Kamerlid Ton Elias.
•	 www.industrieleweek.nl, www.industrialprocessing.nl, 

www.industry-and-automation.nl, www.macropak.nl, 
www.aandrijftechniek-online.nl

De vier vakbeurzen van de Industriële Week

Macropak, de vak-
beurs voor verpak-
ken en verpakkin-
gen, is de grootste 
van de vier beur-
zen die samen de 
Industriële Week 
vormen. 

Carina Grijspaardt-Vink

Technisch Nieuws

Meer technisch nieuws: www.vmt.nl

Dikker laboratoriumglaswerk
Aluglas introduceert laboratoriumglaswerk 
van de firma Duran Group, dat mechanisch 
sterker is door gebruik van meer glas. Deze 
Super Dutyproductlijn bestaat uit bekerglazen 
en erlenmeyers met een dikkere (bewerkte) 
rand. Deze zorgt voor een hogere slagvastheid 
en een aanmerkelijk kleinere kans op breken, 
aldus Aluglas. Enkele kenmerken van het glas 
zijn: hogere mechanische sterkte door de 
toegenomen, gelijkmatige wanddikte, autocla
veerbaar en voorzien van traceercode (batch
certificaat via internet).
•	www.aluglas.nl

Bedrijfsmoduskeuzeschakelaar 
Pilz breidt de collectie bedienings en 
visualiseringssystemen uit met een 
bedrijfsmoduskeuzeschakelaar. De 
schakelaar Pitmode selecteert de 
bedrijfsmodus en regelt de toegangs
rechten voor de machine. Via een 
op RFID gebaseerde sleutel kunnen 
voor elke bediener individuele toe
gangsrechten worden verstrekt. Deze 
worden door het identificatiebeheer 
in de machinebesturing toegewezen. 
Volgens Pilz is de schakelaar ruimte en tijdbesparend door 
de combinatie van meerdere functies en door een vermin
dering van de administratieve inspanningen.
•	www.pilz.nl

ELISA-test enterotoxinen Stafylococcen
RBiopharm AG heeft een nieuwe scree
ningstest voor de detectie van Stafylococcen 
enterotoxinen A tot en met E ontwikkeld, de 
RidaScreen  SET Total (R4105). Deze ELISAtest 
kan worden gebruikt voor de detectie van 
aanwezigheid van hittestabiele enterotoxinen 
in zowel vloeibare als vaste monsters. De test 
is bruikbaar voor een variatie aan matrices. De RidaScreen  
SET Total voldoet aan de criteria van de Europese Commis
sie (EC) No 2073/2005 voor de detectie van enterotoxinen. 
Bij de screening van voedselmonsters op aanwezigheid van 
Stafylococcen enterotoxinen zijn de monsters eenvoudig 
te classificeren als positief of negatief. Positieve resultaten 
kunnen worden bevestigd met de RidaScreen  SET A, B, C, 
D, E (R4101) identificatiekit.
•	www.r-biopharm.com

Duurzame drankenkartons
Vanaf nu gebruikt Tetra Pak Nederland karton voor dran
kenkartons gemaakt van hout met het FSCKeurmerk. Het 
FSCkeurmerk garandeert dat het hout afkomstig is uit 
beheerde en andere gecontroleerde bossen. Nu het keur
merk op de Tetra Pakverpakking staat neemt de potentiële 
zichtbaarheid van het keurmerk toe. Verpakkingen met 
FSCkeurmerk vermeerderen nu met honderden miljoenen 
per jaar. FSC Nederland hoopt dat de bewustwording over 
het belang van het FSCkeurmerk toeneemt. 
•	www.tetrapak.com
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