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Technologie & Techniek
Thema: Procesoptimalisatie & Energiebesparing

De Industriële Week richt zich op de 
totale procesindustrie met sectoren als 
chemie, raffinaderijen, olie en gas en 
energievoorziening. De voedingsmid-
delenindustrie is nadrukkelijk ook een 
belangrijke doelgroep voor de circa 800 
exposanten die op het evenement hun 
producten tentoonstellen. “Het aanbod 
en de innovaties van veel bedrijven zijn 
interessant voor bezoekers uit de food-
industrie”, vertellen de projectmanagers 
van de beurzen Annette Bos en Marc 
Klumper van VNU Exhibitions. Zij voegen 
er aan toe dat een groot aantal bezoekers 
direct betrokken is bij investerings- en 
aankoopbeslissingen.

Energie, partnership en innovatie
Van het thematische concept ‘Fit for the 
future’ zijn vijf thema’s voor de Indus-
triële Week afgeleid: energie, milieu, 
partnership, innovatie en veiligheid. 
Deze thema’s lopen als een rode draad 

door het expositieprogramma.
Onderzoek onder bezoekers die zich al 
voorregistreerden laat zien dat energie 
hoog op de agenda staat van de indus-
trie. Besparing op energie vindt 32% 
primair van belang uit kostenoverweging 
en 19% uit oogpunt van milieu en duur-
zaamheid.
Partnership is een ander actueel thema. 
Vooral de kwaliteit is bepalend in het 
keuzeproces van een partner en veel 
minder de prijs. Belangrijk keuzemotief 
voor het aangaan van samenwerking 
is de ervaring met een leverancier, de 
mogelijkheden voor onderhoud en ser-
viceverlening en ‘total cost of ownership’. 
Omdat partners en leveranciers een 
belangrijke rol spelen bij innovatie is de 
verwachting dat op de beursvloer veel 
nieuwe ontwikkelingen en innovaties te 
zien zijn.

Milieu en veiligheid
Aansluitend bij de thema’s milieu, ener-
gie en innovatie staat ‘water binnen de 
industrie’ centraal in het programma 
lezingen en workshops van de Industriële 
Week. Bovendien is er een Waterstraat 
ingericht achterin hal 11.
Het thema veiligheid krijgt onder meer 
vorm via de sector Industrie & Veiligheid 
in hal 11. Hier presenteren bedrijven 
producten en diensten op het gebied van 
veiligheid en beveiliging. Het gaat dan 
om zaken als machineveiligheid, voedsel-
veiligheid, toegangscontrole, veiligheid 
en de werkplek en meer.

Industrial Processing
Als onderdeel van de vakbeurs Industrial 
Processing wordt op 5 oktober de Proces 
Innovatie Prijs uitgereikt. De prijs is een 
erkenning voor innovatieve producten en 

Met als centraal thema ‘Fit for the future’ wordt van 5 tot en met 8 oktober in Jaarbeurs Utrecht de 

Industriële Week 2010 gehouden. Het totaalevenement voor de industrie is de combinatie van de 

vier vakbeurzen Industrial Processing, Macropak, Aandrijftechniek en – nieuw dit jaar – Industry & 

Automation. Handig voor bezoekers die op zoek zijn naar oplossingen voor meerdere problemen 

binnen het productieproces.

Industrie bijeen op  
Industriële Week

1. Industrial Processing, vakbeurs voor proces-
apparatuur, -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 Vereni-
ging voor Procestechnologen, Pompen-
plein, speciale aandacht voor de thema’s 
water en subsidies.

– www.industrialprocessing.nl.
2. Industry & Automation, vakbeurs voor pro-

ces- en fabrieksautomatisering.
– Nieuwe vakbeurs ontstaan uit de beurs 

Industry & ICT en deel van Factory Auto-
mation.

– Circa 95 exposanten in hal 3.
– Programma: Executive Dinner MESA 

(Manufacturing Enterprise Solutions Asso-
ciation).

– www.industry-and-automation.nl.
3. Macropak, vakbeurs voor verpakken en ver-

pakkingen.
– Circa 300 exposanten in de hallen 7, 8 en 

9. Sectoren Verpakkingen & Materialen, 
Verpakkingsmachines en Labeling & Code-
ring.

– Programma: De Nederlandse Verpak-
kingswedstrijd De Gouden Noot 2010, 
Pro Carton Vouwkartonnagedag, Walk-in 
kennisprogramma op stand van Neder-
lands Verpakkings Centrum (NVC), lezing 
branchevereniging Robotics Association 
Benelux.

– www.macropak.nl.
4. Aandrijftechniek, vakbeurs voor aandrijf-

techniek.
– Circa 200 exposanten, in hallen 1 en 2.
– Programma: FEDA-collectief, ontbijtses-

sies FEDA, koffiedrinken met VVD-Tweede 
Kamerlid Ton Elias.

– www.aandrijftechniek-online.nl.

Vier vakbeurzen Industriële Week
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Verdeeld over de vier beurzen zullen in totaal circa 800 
exposanten hun producten en diensten tentoonstellen.

VMT_021-024.indd   21 16-09-2010   15:06:08



vmt | 24 september 2010 | nr 2122

oplossingen binnen de procesindustrie en omvat een vakprijs, 
toegekend door de vakjury, en een publieksprijs. De prijs is een 
initiatief van VNU Exhibitions en de Machevo & Bulk Vereni-
ging. Die vereniging is op de beursvloer ook aanwezig met het 
Machevo-paviljoen (stand 11.C074), waar leden zich presente-
ren.
Verder heeft de beurs een pompenplein. Op het Pomp.NL-plein 
(11.D058) zijn leveranciers van pompen en pompsystemen 
samengebracht. Centraal staan de onderwerpen productiever-
hoging, energiebesparing en onderhoud. 

Macropak
Ook de grootste beurs van het viertal, de Macropak, kent naast 
het expositieprogramma diverse activiteiten. 5 oktober is er de 
Vouwkartonnagedag, georganiseerd door Pro Carton. ’s Avonds 
wordt de winnaar bekendgemaakt van de Nederlandse verpak-
kingswedstrijd De Gouden Noot 2010. De Gouden Noot is een 
initiatief van het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) dat 
met een stand (8.C040) en (in de directe nabijheid) Walk-in 
seminars prominent op de Macropak aanwezig is. Elke dag is er 
een ander kennisthema bij de seminars, met op 6 oktober spe-
ciale aandacht voor food.

Carina Grijspaardt-Vink

Datum: 5-8 oktober 2010
Locatie: Jaarbeurs Utrecht, hallen 10 en 11
Openingstijden: 5 en 6 oktober: 10.00-17.30 uur, 7 oktober: 
10.00-20.00 uur (avondopenstelling) en 8 oktober: 10.00-
17.00 uur.
Entree: voorregistratie via www.industrieleweek.nl

Industriële Week

Plattegrond van Jaarbeurs Utrecht tijdens de Industriële Week van 5 
tot en met 8 oktober.

Kunststof snelkoppelingen
Hitma UltraPure introduceert 
kunststof snelkoppelingen voor life 
science- en (bio)farmaceutische 
toepassingen van Colder Products 
Company (CPC). Deze koppelingen 
versnellen een proces doordat ze 
eenvoudig koppelen en ontkop-
pelen. Hitma UltraPure stelt in een 
eigen cleanroom klantspecifieke 
biofarmaceutische manifolds samen 
met de CPC-koppelingen, slangen, 
filters en procesbags.

Productmonstername 
Hitma UltraPure werkt recent 
samen met Equflow met de single 
use turbine-flowmeters voor farmaceutische, medische, biotech- en 
voedingsmiddelentoepassingen. Deze flowmeters worden toege-
past in machines voor de productie van medicijnen, contrastvloei-
stoffen en bloedproducten. Hitma is tevens de distributeur van 
sampling valves voor steriele productmonstername van Keofitt.
Standnummer: 11.C.065
• www.hitma-ultrapure.nl

Inline mengsysteem 
J-Tec heeft verschillende 
mengsystemen voor poeders 
en vloeistoffen ontwikkeld. 
Voor recepten met een 
beperkt aantal componen-
ten, is een continu menging 
of inline menging van droge 
stoffen in vloeistoffen een 
mogelijkheid. Een continu 
gecontroleerde en gewogen 
hoeveelheid poeder wordt 
gedoseerd in een continu 
gecontroleerde en gewogen 
hoeveelheid vloeistof. 

Automatisering
De inline mengunit bestaat uit een aantal ‘Loss-In-Weight feeders’, 
gekoppeld aan een oplosunit. Bij omschakeling van het ene recept 
naar het andere kan de reiniging worden beperkt tot het inline rei-
nigen van de oplosunit en het leidingwerk. De pH, temperatuur van 
de vloeistof en het vochtgehalte van de poeders kunnen mee wor-
den opgenomen in de automatisering van het inline mengproces. 
De voordelen van deze menginstallatie zijn de compactheid, het 
eenvoudige design en de efficiënte wijze waarop een batchwissel 
kan worden uitgevoerd.
Standnummer: 11.A.010.
• www.katoennatie.com

Noviteiten overzicht
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Mobiele tilhulpsystemen
Dotec Tilhulpen introduceert 
een verstelbare en verrijdbare 
portaal voor bedrijven die een 
tilhulpsysteem niet de hele 
dag in gebruik hebben. In de 
logistieke ruimte is de aanvoer 
van producten ook niet altijd 
aan dezelfde plaats gebonden. 
De wagens zijn voorzien van 
een zogeheten pneumatische 
accu en werken volledig pneu-
matisch. Een vulstation wordt 

meegeleverd. Binnen een 
minuut is de accu gevuld en is 
de tilhulp weer gereed voor een 
aantal cycli.

Rollenhandler
De rollenhandler is ontwikkeld 
voor de rollenfabrikant. De 
tilhulp klemt zich vast aan de 
as, waarna de rol kan worden 
overgeschoven. Zodra de rol de 
tilhulp raakt, wordt automa-

tisch het rolgewicht ingesteld, 
om het geheel in balans te 
brengen. De tilhulp laat de as 
los, waarna de rol kan worden 
gedraaid, van horizontaal naar 
verticaal, om hem vervolgens 
op de pallet te plaatsen. De 
tilhulp is geschikt voor verschil-
lende gewichten (tot 150 kg) en 
rolafmetingen.
Standnummer: 4.B.038.
• www.dotec.nl

Antislipvellen
Tallpack introduceert verschil-
lende innovaties op het gebied 
van verpakkingen.
Als oplossing voor schuivende 
ladingen levert Tallpack de Grip 
Sheet antislipvellen. Grip Sheet 
bestaat uit papier of karton 
voorzien van een materiaal met 
hoge wrijvingscoëfficiënt en 
wordt tussen de contactvlakken 
van de lagen geplaatst. Door de 
remmende werking wordt het 
verschuiven van de producten 
zeer sterk gereduceerd. De 
Grip Sheet antislipvellen zijn, 
afhankelijk van de toepassing, 
verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen.

Wikkelaar
Een andere ontwikkeling is de Spinowraptor. Dit is palletwikkelaar 
met een volautomatische draaitafel. Doordat de pallet automatisch 
wordt gewikkeld, terwijl de eerste wordt weggebracht, verhoogt 
dit de capaciteit met meer dan 40% ten opzichte van een semi-
automatische wikkelaar.
De Tallstretch Next Generation is een nieuwe folie met extra ver-
sterkte kanten doordat de folie aan beide zijden 5 mm is omgesla-
gen. Hierdoor ontstaat een hogere doorscheurweerstand (statisch 
en dynamisch), een kleinere afrolweerstand over de gehele rol, 
minder lawaai bij het afrollen en een veilige verwerking op volau-
tomaten. 
Standnummer: 8.C.096
• www.tallpack.nl

Olievrije luchtcompressor 
Geveke Persluchttechniek introduceert onder de naam Quantima 
een olievrije centrifugaalcompressor van CompAir. Dit ontwerp 
wordt gekenmerkt door de Q-Drive compressie: een technologie 
waarbij de hoofdas met waaiers vrijwel wrijvingloos en contactloos 
in magneetlagers en asafdichtingen draait. Deze compressor heeft 
een hoog toerental (snelheden tot 60.000 min-1), en een laag 
geluidniveau (69 dB). 

Lage energieconsumptie
De compressor levert een lage energieconsumptie bij nullast tot 
2,5% van het vollast vermogen. Een energiebesparing tot 25% ten 
opzichte van traditionele compressoren is goed haalbaar. Door de 
toerenregeling is een grote variatie in capaciteit mogelijk. Verder is 
de Quantima-compressor onderhoudsarm. De hoofdas is het enige 
bewegende deel van de compressor. De besturing is standaard 
voorzien van telemetrie, waardoor bewaking op afstand mogelijk is. 
De Quantima-serie is leverbaar in capaciteiten van 150 tot 300 kW 
en binnenkort tot 700 kW. 
Standnummer: 10.D.053.
• www.geveke-persluchttechniek.nl

Noviteiten overzicht
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Printsystemen voor verpakkingsmachines
De DPM III Xi van De Koningh 
is een hoge resolutie intermit-
terende thermal transfer printer 
voor het rechtstreeks bedruk-
ken van variabelen, barcodes 
en logo’s op verpakkingsfolie. 
Dit type is echter met zijn zeven 
verschillende printlengtes 
geschikt voor plaatsing op ver-
schillende merken dieptrek- en 
topsealmachines. De printer 
kan namelijk in één keer meer 
opdrukken aanbrengen over de 
totale breedte van de verpak-

kingsfolie, onafhankelijk van 
het aantal producten naast 
elkaar. De DPM III Xi print met 
een resolutie van 300 dpi en 
ondersteunt het gebruik van 
thermal transfer rollen tot 
wel 600 meter, waardoor stil-
stand tot een minimum wordt 
beperkt. 

Flexibele folie
Dynacode bestaat uit een 
industriële controller voor de 
eenvoudige bediening en een 

printer zonder slipkoppeling 
en aandrijfrollen die door 
warmtetechnologie de codering 
rechtstreeks op allerlei soorten 
flexibele folie verpakkingsma-
terialen print. Deze nieuwe 
generatie TTO printer bedrukt 
met hoge resolutie allerlei 
variabelen, 1D, 2D, composite 
barcodes en logo’s.
Standnummer: 9.A.038 en 
7.B.125
• www.dekoningh.nl

Verpakkingsmachine voor schaaltjes

De shelf ready-verpakkingsma-
chine van Avercon Packaging 
Solutions verwerkt honderd 

schaaltjes en vijftien dozen per 
minuut. Volgens het bedrijf is 
de machine desondanks minder 
hectisch dan pick & place-
oplossingen. De machine kiest 
zelf het aantal producten per 
doos en schakelt gemakkelijk 
om naar een ander formaat. 

Uitneemarm
Avercon introduceert ook een 
casepacker met lineaire moto-
ren. Vroeger werkten casepac-
kers met een pneumatische 
uitneemarm. Nu heeft de 

casepacker een bovenlig-
gende uitneemarm met een 
lineaire motor. Deze functio-
naliteit haalt het karton uit het 
magazijn en plaatst het in de 
machine. Traditioneel maakt 
hij een draaiende beweging en 
wordt hij aangedreven door een 
pneumatische cilinder of een 
servomotor. De uitneemarm 
kan zijn retourcyclus pas star-
ten als het karton ver genoeg in 
de machine zit.
Standnummer: 7.C.109.
• www.avercon.be

Digitale loadcell
Volgens Ishida boekt de 
DACS-G productreeks voor-
uitgang op het gebied van het 
controlewegen wat betreft snel-
heid en nauwkeurigheid, duur-
zaamheid, hygiëne en gebruiks-
gemak van deze technologie. 
De digitale loadcell met hoge 
output verhoogt de weegsnel-
heid met behoud van grote 
nauwkeurigheid. Ieder model 
beschikt over de optie om tus-
sen twee weegcapaciteiten en 
schaalverdelingen te wisselen, 
wat één controleweger in staat 
stelt een veel groter en gevari-
eerder productassortiment te 
verwerken. 
Standnummer: 7.C.051.
• www.ishidaeurope.nl

Zonder afdichting
Door de continue ontwikkeling 
van de schottenpomptechno-
logie bewijst Mouvex-Blackmer 
dat haar seal-loze technologie 
ook toepasbaar is op een schot-
tenpomp. Zij introduceert de 
SLP25i. Een schottenpomp 
zonder asafdichting heeft veel 
voordelen. Zo is er geen kans 
op lekkage en behoort emis-
sie via een mechanical seal of 
stopbuspakking tot het verle-
den (TA luft). Ook is de SLP25i 
in staat droog aan te zuigen en 
geschikt voor het verpompen 
van viskeuze en sheargevoelige 
producten.

De schottenpomp heeft een 
volumestroom tot maximaal 
25 kubieke meter per uur en 
kan viscositeiten van maximaal 
60.000 mPas verwerken. Het 
drukverschil bedraagt maxi-
maal 12 bar en de temperatuur 
van het medium is maximaal 
100°C. De schottenpomp is ver-
vaardigd uit edelstaal met een 
PN16-flens, DN 65. De pompen 
zijn ook inzetbaar in een Atex 
omgeving en voldoen aan de 
eisen van TA luft. 
• www.wijkboerma.nl

Codeerlaser en controleweger
Met de codeerlaser MundiScan 
type UP 2000 HE van Mundi 
Technology worden daadwer-
kelijk twee regels tekst van 
ieder dertien karakters geco-
deerd, met een snelheid van 
70.000 etiketten per uur (bijna 
20 etiketten per seconde). 
Brouwerijen of fabrikanten van 
frisdranken kunnen met deze 
MundiScan combinatie voorko-
men dat pallets of containers 
vol met slecht leesbare of zelfs 
fout gecodeerde flessen, door 
haar afnemers worden terug-
gezonden. 

De controleweger, type EC 
Essential, is geschikt voor het 
basis controlewegen. Door het 
gebruik van elektromagneti-
sche krachtcompensatie heeft 
deze controleweger een hoge 
weegnauwkeurigheid. Voor het 
gemakkelijk reinigen en redu-
ceren van trillingen heeft deze 
machine een open constructie 
van het RVS frame in speciaal 
“W-design”.
Standnummer: 09.A.080.
• www.mundi-technology.nl
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