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Technologie & Techniek 

Op de deelbeurs Industrial Processing 
merkten de exposanten dat voedingsmid-
delenbedrijven vooral op zoek zijn naar 
hygiënische apparatuur, snel kunnen 
wisselen tussen recepten, minder toe-
voegingen en mogelijkheden om energie 
en water te besparen. Op de vorige editie 
van Macropak waren pick & place-robots 
nog nauwelijks te vinden, nu werden ze 
door verschillende bedrijven getoond. De 
nieuwkomer van deze Industriële Week 
was Industry & Automation. Van de vier 
beurzen was deze vakbeurs op het gebied 

van industriële automatisering één van 
de publiekstrekkers, vertelt projectma-
nager Martijn Beckers. Op elke deelbeurs 
konden de bezoekers een congrespro-
gramma volgen. Op Industry & Automa-
tion hield Eelco van der Wal, manager 
director van PLCOpen de schaarse 
toehoorders voor dat de opmars van 
software in productie-apparatuur door-
gaat. Apparaten krijgen een steeds meer 
modulaire opbouw, een geharmoniseer-
de bediening en er bestaat de behoefte 
aan transparante informatiestromen. De 

productie moet steeds flexibeler zijn om 
te kunnen reageren op acties van bijvoor-
beeld de retail. 

Energiemeters
Saia-Burgess toonde op de beurs een 
energiemanager en een energielogger. 
Het bedrijf sloot hiermee nauw aan bij 
een van de thema’s van de beurs: ener-
giebesparing. Saia-Burgess stond vooraf-
gaand aan deze beurs op Het Instrument 
en merkte ook daar belangstelling voor 
de energiemeter. De S-Energy manager 
met een netwerkverbinding kan worden 
uitgelezen via internet vanaf elke loca-
tie. Het apparaat kan alle elektrische 
verbruiksgegevens weergeven zoals 
actueel verbruik, historische data en 
kosten. De energieloggers kunnen via 
een twee-aderige netwerkverbinding 
plug-and-play worden aangesloten op de 
energymanager. 

Hygiëne 
Pompenleverancier Geveke introduceer-
de de Revolution. Dit is een nieuw type 
pomp van Wright Flow Technologies. 
Het is een hybride pomp en kan als lob-

Ruim 23.000 bezoekers struinden langs 700 exposanten verspreid over 25.000 vierkante meter 

beursvloer. Van 5 tot en met 8 oktober werd de technische vakbeurs de Industriële Week 

gehouden in Jaarbeurs Utrecht. Exposanten exposeerden hun nieuwste apparatuur, vertelden over 

de uitbreiding van diensten en toonden bedrijfsfilmpjes steeds vaker op de iPad. 

Veel innovaties op de 
Industriële Week
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Op Macropak waren meerdere pick & place-robots in werking te zien. 
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benpomp of als draaizuigerpomp worden 
uitgevoerd. Naast een goede reinigbaar-
heid besteedde Wright tijdens de ontwik-
keling aandacht aan een 10% hogere 
productiviteit, een 50% reductie van 
bedrijfs- en onderhoudskosten, minder 
componenten en de keuze van de beste 
rotorvorm voor de toepassing. Wright-
Flow Technologies heeft de constructie 
van de draaizuigerpomp zodanig aange-
past dat de pomp nu echt CIP-reinigbaar 
is, aldus Geveke. De as-afdichtingen 
liggen nu direct in de vloeistofstroom en 
worden bij CIP-reiniging goed gespoeld. 
Ook bij onderhoud zijn deze ‘front loa-
ding’ mechanical seals een belangrijke 
tijds- en dus kostenbesparing. Zonder 
demontage van het pomphuis uit het 
leidingwerk kunnen seals worden gewis-
seld. As-afdichtingen kunnen in tien 
minuten worden vervangen, claimt de 
pompenleverancier. Het roterende deel 
van het mechanical seal bevindt zich in 
de achterzijde van de rotor. De grootste 
capaciteit van de Revolution is 432 kubie-
ke meter per uur.

Productverlies voorkomen
Tetra Pak introduceerde op de beurs de 
Tetra Alblend SD en de Tetra Scherping 
Coagulite. De Alblend is een continue 
inline blender met lage investeringskos-
ten, operationele kosten en productver-
liezen. Het is onderdeel van de Tetra Ver-

tenso oplossing voor drankenproductie. 
De Coagulite is een sensor voor automa-
tische stremmeting bij de wrongelberei-
ding. Deze is reeds in commerciële pro-
ductie in de Verenigde Staten en zal bin-
nenkort op de Europese markt worden 
gelanceerd. De sensor biedt inzicht in het 
stremproces en geeft daarmee volgens 
Tetra Pak de volgende voordelen: betere 
productoptimalisatie, minder kans 
op fouten en lagere verliezen.  

Makropak
PWR Pack introduceerde de nieuwe Uni-
grabber. Kenmerkend voor het systeem is 
dat kwetsbare producten, zoals koekjes, 
met een hoge snelheid worden verpakt. 
Op de beurs was een systeem met meer-
dere robots achter elkaar te zien. Wietske 
Albma van PWR Pack vertelde daarbij dat 
de robots door het bedrijf zelf worden 
gebouwd. “Belangrijk is dat wij door de 
modulaire opbouw de robots kunnen 
integreren in apparatuur en productie-
lijnen.” De Unigrabber is uitgerust met 
distributiesoftware en vision control. Er 
wordt een live verbinding gemaakt met 
de robot, waardoor de exacte positie van 
de robot op de display van het bedie-
ningspaneel is te volgen. Volgens aanbie-
der PWR Pack maakt deze procedure het 
mogelijk het aantal geautomatiseerde 
cellen te verlagen, waardoor de capaci-
teit is gehandhaafd, maar de installatie 
lagere investeringen vraagt. Er is gekozen 
voor een hygiënische constructie.

Visionsystemen
Intrion is eveneens aanbieder van pick 
& place-oplossingen, bijvoorbeeld voor 
koekjes en chocoladeproducten zoals 
bonbons. Ook hier wordt gewerkt vol-
gens het principe dat een visionsysteem 
de contouren van het product signaleert 

en dit doorgeeft aan de eerste robot. De 
robots, meestal meerdere in een lijn, 
communiceren voortdurend onderling en 
bepalen welke robot welk product ‘pickt’. 
Bij Verduyn Packaging Technology was 
een vergelijkbaar pick & place-systeem te 
zien van het fabrikaat Bosch.

Ultrasoon snijden
Eveneens uitgevoerd met een of meer-
dere robots – met een tot vier assen – is 
het nieuwe systeem voor ultrasonoor 
snijden van PWR Pack. Het is bestemd 
voor de bakkerij-industrie om deegwaren 
volledig automatisch (in) te snijden met 
een hoge snelheid en grote nauwkeurig-
heid. Het principe berust op het met zeer 
hoge snelheid heen en weer bewegen van 
het mes, waardoor een uiterst precieze 
snijbewerking wordt uitgevoerd. Toepas-
singen liggen ook bij het snijden van 
snoepgoed en andere zoetwaren.
Via vision control worden afwijkende 
producten opgespoord en aan de verwer-
king onttrokken. Na het snijden van 15 
producten wordt het mes in een speciaal 
waterbad gereinigd. De installatie is al 
in bedrijf bij een grote bakkerij in Zuid-

Beursverslag

Ultrasoon snijden in een productielijn voor bretzels. 
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ReSteel International en Machinefabriek Jansen 
& Heuning hebben de Proces Innovatie Prijs 
2010 gewonnen. ReSteel International won de 
vakprijs met hun schrootscheidingsmachine en 
Machinefabriek Jansen & Heuning sleepte de 
publieksprijs in de wacht met het geautomati-
seerde FIBC-concept. De Proces Innovatie Prijs 
(PIP) is een erkenning voor innovatieve produc-
ten en oplossingen binnen de procesindustrie, 
op initiatief van de Machevo & Bulk Vereniging 
en beursorganisator VNU Exhibitions.   

Proces Innovatie Prijs 2010  

De nieuwe machines van Tetra Pak: Tetra 
Alblend SD en de Tetra Scherping Coagulite.

Foto: Tetra Pack

VMT_018-020.indd   19 19-10-2010   15:17:54



vmt | 22 oktober 2010 | nr 2320

sluitmachine maakt daarbij gebruik van 
‘zakjes-op-rol’ en is geschikt voor zowel 
handmatig, half-automatisch als volledig 
automatisch vullen, afhankelijk van de 
apparatuur waarmee de machine in de 
lijn wordt gecombineerd. Formaten kun-
nen in minder dan twee minuten worden 
verwisseld.

Voor meer informatie:
www.tetrapak.com 
www.geveke-pompen.nl
www.saia-burgess.nl 
www.pwr-pack.nl
www.intrion.com
www.verduyn.nl
www.averydennison.com
www.ceia.net
www.lockinspection.com
www.productinspectie.nl
www.autobag.be

in te stellen.” Voorheen was dat ook al 
mogelijk, maar dan via de computer en 
niet geïntegreerd in het apparaat zelf.
Niet voor metaal- maar voor glasdetectie 
bracht Mettler-Toledo X-ray technologie. 
De GlassChek Quad maakt gebruik van 
vier röntgenstralen (drie horizontaal en 
een verticale), waardoor glassplinters 
in glazen potten kunnen worden gede-
tecteerd. Vooral glazen potten met een 
brede nek zijn te controleren. 

Adviserende verkoop en TCO
Print- en etiketteerspecialist Avery Denni-
son presenteerde onder meer de nieuwe 
ALZ 734, maar legde vooral de nadruk 
op de nieuwe strategie van ‘adviserende 
verkoop’. Allerd Teunissen lichtte toe: 
“De techniek van print & apply is op 
hoofdlijnen uitontwikkeld. De betrouw-
baarheid is dermate hoog dat er weinig 
contact is met de klant.” Via adviserende 
verkoop wil Avery Dennison samen met 
gebruiker van de print & apply-systemen 
kijken naar mogelijkheden voor groei of 
kostenbesparing. Het start dan ook met 
een grondige analyse van de processen. 
“We kunnen waarde toevoegen als we 
meer weten van de klant. Via inrichting 
van de productieruimte of het veranderen 
van de procedures is het vaak al mogelijk 
efficiencywinst te boeken.” De eindfase 
in zo’n traject is een TCO (total cost of 
ownership). “Want uiteindelijk gaat het 
om de kosten tijdens de gehele levenscy-
clus van apparatuur”, aldus Teunissen.

Flexibele lijnen
Macropak toonde voor elke productie-
omvang oplossingen. Zo bracht Auto-
mated Packaging Systems voor het 
flexibel verpakken van kleinere series in 
standaard PE of PP zakjes de Autobag AB 
180. IQF-vis-, vlees- of groentenproduc-
ten kunnen in snelheden tot 80 zakjes 
per minuut worden verpakt. Deze vul- en 

Duitsland waar het wordt ingezet in een 
productielijn voor bretzels.

Metaaldetectie en dataverwerking
Macropak toonde ook veel metaalde-
tectie-apparatuur. In toenemende mate 
wordt aandacht besteed aan rapportage 
van de gegevens. Het uitlezen van de 
data kan op diverse manieren zoals 
serial, via ethernet of blue tooth. Sales 
engineer Michiel Metselaar van de Itali-
aanse fabrikant Ceia (ook getoond door 
Heat and Control) legde in dat verband 
de nadruk op de wijze waarop de werking 
van het systeem wordt getest. “Denkbaar 
is dat de QA-manager via sms of e-mail 
wordt gewaarschuwd als het systeem 
niet tijdig is getest. Ook de manier van 
testen wordt geregistreerd, bijvoorbeeld 
via een melding als ‘testsample too big’ 
als niet de speciale testkogeltjes worden 
gebruikt.”
De Ceia-apparatuur werkt met multi-
spectrumtechniek die de apparatuur sta-
bieler maakt. “En er is weinig tijd nodig 
voor onderhoud en installatie. Jaarlijks 
kalibreren is niet nodig. De Ceia-filosofie 
is dat de operator zo min mogelijk moet 
kunnen veranderen aan de instellingen”, 
aldus de sales engineer. 

Hygiënische uitvoering
Lock heeft de metaaldetectoren voor 
de foodsector uitgerust met een USB-
aansluiting voor het downloaden van 
gegevens. Dit kan ook wireless gebeuren. 
Verder is het hygiënisch ontwerp verbe-
terd. De machine heeft nu een rooftop 
design en de voorkant is glad. De stan-
daardafdichting is IP 69 K. Kenmerkend 
voor de Lock-apparatuur is de visualisatie 
via dds, direct digital signal. “Door weer-
gave van de metaaldetectie is er te zien 
wat er gebeurt”, aldus Guido Duquesnoy 
van Lock Inspection Systems. “Op deze 
wijze zijn parameters en tolerantie beter Carina Grijspaardt en Dionne Irving

De Zilveren Noot was voor SCA Packaging met 
de Christina J. Het is een volautomatische ver-
pakking die een zeer hoge ‘in store’ product-
presentatie geeft. De verpakking heeft een zeer 
innovatief structureel ontwerp dat zowel aan de 
voor- als achterzijde sterke stapelhoeken vormt 
en tevens een ‘clean open’ voorzijde heeft voor 
de productpresentatie, aldus de jury.
De Gouden Noot werd gewonnen door PPG 
Coatings Nederland met de Histor Paintcan.

Zilveren noot 

AB 180 voor het flexibel verpakken van klei-
nere series. 

Metaaldetectie-apparatuur van Ceia.
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