
vmt | 10 juni 2011 | nr 1328

Technologie & Techniek

Geen revolutie, wel een evolutie naar 
flexibeler verpakken. Food wisselt vaker 
van batch en moet dus vaker de machine 
omstellen. Rode draad tijdens de inter-
nationale verpakkingsbeurs Interpack 
medio mei in Düsseldorf was dat for-
maatwisselingen met de nieuwe verpak-
kingsmachines in vijf tot vijftien minuten 
gepiept zijn. Ook aan dieptrekkers hoeft 
geen twee uur meer te worden gesleu-
teld. Uitwisselen van formaatdelen gaat 
zonder gereedschap met snelsluitingen 
of zelfs volautomatisch. Voor plaatwerk 
dat eruit wordt gehaald bij formaatwisse-
lingen heeft Convenience Food Systems 
(CFS) een slimmigheidje bedacht. Zijpa-
nelen kunnen bij het openzetten boven-
aan worden verankerd met een kabel. Zo 
staan ze niet in de weg en vallen niet om. 

Hygiënisch design
Bij bedrijven met veel productwisselin-
gen is continuïteit van productie belang-
rijker dan pure snelheid. Flexibele ver-
pakkingsmachines draaien nu eenmaal 

minder takten dan hogesnelheidslijnen 
die de hele dag hetzelfde product verpak-
ken. Met zo veel runs is goede toeganke-
lijkheid essentieel om snel te kunnen rei-
nigen en weer op te starten. Hier hebben 
de leveranciers oplossingen voor 
bedacht, zoals complete rvs-afschermin-
gen die met één handbeweging omhoog-
klappen en ramen die open kunnen. In 
de machines is plaat- en laswerk mooi 
afgerond en rolt vuil vanzelf op de grond 
door schuine kanten te creëren. Verbe-
terd hygiënisch design was te zien bij 
Bosch Packaging. Hier stond een com-
plete chocoladeproductielijn met een 
capaciteit van 2.000 chocoladerepen per 
minuut, een buffer om ze tien minuten in 
vast te houden, een flowverpakkingslijn 
en aansluitend pick- en place (P&P)-
robots om repen van de band in doosjes 
te verpakken. Bij de staalconstructie van 
de buffertoren heeft Bosch de vierkante 
buizen een kwartslag gedraaid, zodat ze 
ruitvormig naar boven wijzen. Vuil kan 
zich niet ophopen. Kettingen en banden 

van de machine zijn naar voren te trekken 
en afneembaar voor handmatige of 
machinale reiniging. 

Uniforme bediening
De aansturing van de machines is herzien 
en gecentraliseerd. Geen houtje-touwtje 
maar één overkoepelende oplossing. Een 
BUS-systeem integreert alle bekabeling 
en aansluitingen van de afzonderlijke 
modules. Alle bedieningsschermen heb-
ben dezelfde lay-out. Vanaf elke HMI kan 
de operator de lijn besturen, trouble-
shooten of statusrapporten opvragen.
De flowpacker voor het verpakken van de 
repen is sneller dan ooit. Tien jaar gele-
den kon hij 500 stuks per minuut aan, nu 
zit hij gemiddeld op 1.000 met uitschie-
ters naar 1.500 voor kleinere reepjes. De 
kartontransportdragers zijn bij dit nieu-
we model snel om te stellen naar een 
ander formaat. Binnen vijftien minuten is 
de hele machine klaar voor grotere of 
kleinere doosjes. Daar komen geen ver-
stelschroeven meer aan te pas.

De verpakkingsmachine anno 2011 is tot wel twee keer sneller dan eerdere generaties van tien jaar 

geleden. Hij kan gemakkelijker van product wisselen, biedt monteurs en reinigingspersoneel 

direct toegang en is gebruiksvriendelijker dankzij intuïtieve bedieningsschermen. 

Snelle formaatwissel tijdens Interpack

Run op flexibele  
verpakkingsmachine

Complete zoetwarenlijn van 
Bosch Packaging voor bufferen, 
flowverpakken en kartonneren 
staat in het teken van flexibel 
verpakken en hygiënisch design.

Fo
to

’s
: F

oo
dn

ot
e

_VMT_1311_EA   28 01-06-2011   12:42:56



vmt | 10 juni 2011 | nr 13 29

De delta-robots aan het einde van de lijn 
die de repen in doosjes doen, zijn sneller 
en wendbaarder gemaakt door een direc-
te overbrenging tussen de servomotoren 
en de robotarm. Ruud Dipell, verkoop-
directeur bij Bosch Packaging Technolo-
gy, hierover: “De aansturing is directer 
geworden, dus minder weerstand. Er zit 
geen overbrengkast meer tussen. Zo’n 
kast bevat olie, dat heb je liever niet 
boven je product. We kunnen nu naar 180 
slagen per minuut en dat is nog niet het 
uiterste. Normaliter zit je op 150 tot 160 
slagen.” De toploader met zuignappen 
kan snel worden omgezet van een 10-, 
naar 15- of 20-reeps formaat door het 
grijpmechanisme met snelsluitingen te 
wisselen. Los- en vastkoppelen gaat via 
pneumatische verbindingen. De lichte 
aluminiumconstructie van de grijpers 
maakt dat één in plaats van twee perso-
nen volstaan voor deze klus. “Dat kan in 
slechts vijf minuten. De ketting verwisse-
len gaat net zo snel.” 

Sealen met geluidsgolven
Ultrasoon sealen is definitief doorgebro-
ken als alternatief voor sealen met hitte. 
Niet alleen bij Bosch, ook bij andere 
A-merken. Was deze manier van sealen 
met hoogfrequente geluidsgolven tijdens 
de vorige Interpack nog een curiositeit, 
de nieuwste verpakkingsmachines zijn 
hier standaard mee uitgevoerd. Ultrasoon 
sealen biedt drie pluspunten. Er wordt 

alleen energie opgewekt tijdens het sea-
len, de sealbril staat dus niet continu aan. 
Ten tweede volstaat een smallere seal-
naad. Bij flowpacken is 1 mm sealnaad-
overlap voldoende tegen 6 tot 8 mm voor 
normaal sealen. Daarmee kan zo’n tien 
procent op verpakkingsfolie worden 
bespaard. Een derde voordeel is een bete-
re sealintegriteit. Ook bij een brede, tra-
ditionele sealnaad blijft het risico bestaan 
dat product tussen de finseal terecht 
komt. Vooral bij vettige producten treedt 
op dat soort plekken geen hechting op en 
kan lekkage ontstaan. Bij ultrasoon sea-
len zorgt de sterke trilling voor verdrin-
ging van productresten in het gebied van 
de sealnaad. Het resultaat is een perfecte, 
veel smallere en brandschone seal. 

Flexibele dieptrekker
Multivac vierde een feestje ter ere van 
zijn vijftigjarig bestaan. De schalenslui-
terserie is uitgebreid om aan de toegeno-
men vraag naar convenienceverpakkin-
gen te voldoen voor voorverpakte kaas, 
vleeswaren, vlees, vis en gemaksmaaltij-
den. Het verwisselen van technische 
onderdelen is volgens Multivac vereen-
voudigd door het ‘tool changing system’. 
De nieuwe generatie dieptrekkers is uit-
gevoerd met automatische wisselsets. 
Alle vereiste formaatdelen staan klaar in 
de machine om hun juiste positie in te 
nemen als andere verpakkingsgroottes 
nodig zijn. Dit betekent dat de dieptrek-
ker qua flexibiliteit richting de schalen-
sluiter is opgeschoven. Bij oudere model-
len kost het ombouwen wel één tot twee 
uur en is ‘even’ wisselen van verpakking 
eigenlijk geen optie. 

MAP + HPP
Een in het oog springende innovatie op 
de Multivac-stand was een Modified 
Atmosphere Packaging (MAP)-verpak-
kingsmachine die een consumentenver-
pakking met hogedrukpasteurisatie 
(HPP) een nabehandeling geeft. Dit leidt 
tot een houdbaarheidsverlenging tot wel 
acht maanden, terwijl kleur en smaak 
beter behouden blijven dan bij sterilise-
ren. De combinatie hogedrukpasteurisa-
tie met MAP-verpakken was tot voor kort 
onmogelijk. De film kon delamineren 
door de hoge druk in de HPP-unit die op 
kan lopen tot 6.000 bar. Verpakkingen 
werden daarom standaard gevacümeerd. 
Dit probleem heeft Multivac overwonnen 
door aanpassingen van de foliesamen-
stelling, de vorm en grootte van de ver-
pakking en de hardware van de machine. 

Deze MAP-HPP-machine is een volledig 
robotgestuurd apparaat met een reactor-
vat dat afhankelijk van het product tot 
4.000 liter per uur kan verwerken. Er 
wordt met twee hogedrukkamers 
gewerkt, zodat het cyclische proces van 
druk op- en afbouwen continu doorgaat. 
De MAP-verpakkingen komen via een 
soort schuitje in een met water gevulde 
kamer aan, waar ze korte tijd aan zeer 
hoge druk worden blootgesteld. Dit zorgt 
voor een sterke reductie van het kiem-
getal. Productafhankelijk wordt het pro-
duct ook houdbaar bij kamertempera-
tuur, al is het de vraag of de consument 
dit bij een ‘vers’ product accepteert. Mul-
tivac ziet veel potentieel voor deze MAP-
HPP, met name voor bewerkte producten 

als vleeswaren, kant-en-klaarmaaltijden, 
groente en fruit. Er zijn vier kamergroot-
tes van 55, 100, 350 en 700 liter.  

Vormgeven per scherm
Weber toonde combinaties van flexibel 
instelbare snij- en verpakkingsmachines 
met p&p-robots. Het robotsysteem is  
uitgerust met een optisch systeem dat de 
rangschikking van alle gesneden pro-
ducten analyseert en scheve schikkingen 
recht legt. Dit betekent minder afkeur bij 
het verpakkingsproces. 
De robotarmen met grijpers kunnen 
praktisch elk product in een bakje plaat-
sen en zelfs sandwiches beleggen. Bij 
productwisselingen volstaat het uitwisse-
len van de pneumatische grijpers. Dit 

Vakbeurs

‘Ultrasoon sealen is definitief 
doorgebroken als alternatief 
voor sealen met hitte’

Close-up van de HPP-reactor van Multivac 
waarin MAP-verpakkingen steriel worden 
gemaakt. 

Close-up van ultrasoon gesealde sachet. 
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opwaartse keten van belang tot en met 
de consument thuis. Zo zal een verpak-
king die derving in het schap terugdringt 
en de houdbaarheid thuis verlengt,  
leiden tot minder voedselverspilling. Juist 
dat is milieuwinst, want de grootste ener-
gie gaat uiteindelijk in het verpakte pro-
duct zitten.  

hun maag blijven zitten. Daarmee staat 
investeren in groene verpakkingstechno-
logie voorlopig niet hoog op de agenda. 
Overigens is groener verpakken pas  
zinvol als de complete verpakkingsketen 
wordt meegenomen. 
Uitgedrukt in emissies is binnen het ver-
pakkingsproces waarschijnlijk de meeste 
winst te halen in de verpakking zelf door 
het gebruik van dunnere, duurzamere  
of minder materialen. Verder is de 

gaat via een snelsluiting in één minuut. 
Via het bedieningsscherm kan de opera-
tor vervolgens intuïtief de nieuwe pro-
ductsamenstelling en de vormgeving 
samenstellen. Hier is geen externe  
programmeur voor nodig. 

Energiebesparend?
Er werd weinig geschermd met groene 
verpakkingsmachines. Besparen op ener-
gie is wél een issue bij het verpakken, 
maar volgens de verpakkingsleveranciers 
is de markt nog klein. De hogere kosten 
weerhouden de voedingsmiddelen-
industrie ervan hierin te investeren. Vol-
gens Multivac willen klanten niet betalen 
voor milieuvriendelijkere techniek, 
omdat dit machines 10 tot 20 procent 
duurder maakt. 
Multivac wijst erop dat machines zich 
tegenwoordig binnen een jaar moeten 
terugverdienen. Energievoordelen zijn 
niet dusdanig dat dit in zo’n korte perio-
de lukt. Daar moet de machine wel drie 
tot vijf jaar voor draaien. De snelle terug-
verdientijden hebben alles te maken met 
de druk die supermarktketens uitoefenen 
op fabrikanten om snel en goedkoop te 
leveren. Contracten zijn kortlopend. 
Bovendien is de markt wispelturig. Er 
wordt sneller besloten om een verpak-
king door een andere te vervangen of een 
introductie te saneren. Fabrikanten lopen 
dus het risico dat ze met een machine in 

Vincent Hentzepeter
V. Hentzepeter is freelance journalist

De nieuwe schalensluiter van Multivac werd 
al op de eerste dag van Interpack aan een 
Frans voedingsmiddelenbedrijf verkocht.

Panelen blijven op hun plek staan via  
handige kabels bij deze dieptrekker van CFS. 

Via optische technologie wordt bij deze  
pick- en place-robot van Weber gecheckt of 
de schikking correct is en, zo nodig, gecorri-
geerd. 

De concurrentie in de markt voor verpakkingsmachines is moordend. Ook China 
laat van zich horen, tot nu toe vooral met copy & paste-gedrag. Tijdens de vorige 
Interpack werden Chinese firma’s hiervoor op de vingers getikt, dit keer hielden 
ze zich gedeisd. Feit is dat de echte innovaties nog steeds uit het westen, de VS en 
Japan komen. Wel wijken machinebouwers uit naar het Verre Oosten om te profi-
teren van de lage lonen. Japanners verplaatsen hun machineproductie naar China. 
Een bedrijf als Multivac doet dit vooralsnog niet, maar investeerde juist flink in de 
locatie Wolfertschwenden. Door automatisering en kwaliteitsverbetering denkt 
het bedrijf wereldwijd voorop te blijven lopen, stelt bestuursvoorzitter Erik Kuhl-
mann: “Sinds 2007 worden alle (reserve)onderdelen door onszelf geproduceerd. 
We hanteren kortere levertijden en de kwaliteit is verbeterd. Binnenkort gaan we 
over op geothermische energie en dan produceert onze fabriek C02-neutraal. Zo 
blijven we de Chinezen niet alleen kostentechnisch, maar ook milieutechnisch de 
baas.” 
Multivac investeert verder €9 miljoen in een groot democentrum om klanten te 
trainen en nieuwe machines en verpakkingsmonsters uit te testen. Ook dit is een 
trend die bij veel A-merken te zien is: naast producten ook expertise bieden.

Chinees gevaar?
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