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Technologie
Thema: Efficiënt & duurzaam

De vakbeurzen Industrial Processing, 
Macropak en Aandrijftechniek maken al 
langer onderdeel uit van de Industriële 
Week. Eraan toegevoegd zijn twee ICT 
beurzen: ICT & Logistiek en Industrie 
& ICT. Daarmee biedt het vernieuwde 
beursconcept alles onder één dak: van 
pompen, compressoren, verpakkingsma-
chines en verpakkingen tot vernieuwende 
automatiseringsconcepten. Ook voor 
de voedingsmiddelenindustrie is er veel 

kennis op te doen en zijn de nieuwste 
ontwikkelingen te zien. Daarbij biedt 
het brede concept volgens projectma-
nager Mirjam van de Bogaard duidelijk 
meerwaarde: “Bezoekers doen inspiratie 
op door buiten het eigen werkveld te 
kijken”. 

Industrial Processing
Duurzaamheid en efficieny zijn belang-

rijke thema’s op de beurzen. Daarbij 
blijkt dat beide onderwerpen ook hand 
in hand kunnen gaan, bijvoorbeeld als 
het gaat om energiebeparing. Onderdeel 
van de vakbeurs Industrial Processing 
is het Pomp NL-plein (stand 07.D050), 
waar tien aanbieders van pompen hun 
productenprogramma tonen. Energie-
besparing is dan ook een van de centrale 
onderwerpen op de beursvloer. Andere 
thema’s zijn productiviteitsverhoging en 
onderhoud. Efficiënt produceren is een 
onderwerp dat de industrie altijd al in 
zijn greep heeft. In het algemeen zijn for-
se besparingen mogelijk op onderhoud. 
De vereniging Doelmatig Onderhoud 
verzorgt tijdens de Industriële Week 
seminars rond dit thema.
Ook dit jaar kent de vakbeurs een Inno-
vatieplein (07.B108). Het is een initiatief 

Vijf vakbeurzen vullen gezamenlijk het gehele Jaarbeurscomplex 

in Utrecht wanneer daar van 30 september tot en met 3 

oktober de Industriële Week plaatsvindt. Het vakevent voor 

de Nederlandse industrie telt ruim 1.000 exposanten en een 

diversiteit aan congressen en andere activiteiten. 

Vijf vakbeurzen focussen op duurzaamheid en efficiency

Industriële Week: alles 
onder één dak

Foto’s: VN
U

 Exhibitions Europe

–	 TechTours:	dwars	door	de	beurzen	heen	
worden	elke	ochtend	en	middag	acht	tot	
tien	TechTours	georganiseerd	rond	bepaalde	
thema’s.	Er	worden	dan	zo’n	tien	exposanten	
bezocht	die	nieuws	te	melden	hebben.	De	
exposant	houdt	een	pitchtalk	van	vijf	minu-
ten	over	zijn	product	of	oplossing.	Inschrijven	
voor	de	tours	kan	via	de	website	van	alle	vijf	
de	beurzen	van	de	Industriële	Week.	

–	 Matchmaking	module:	bij	aanmelding	vooraf	
kan	een	bezoeker	zijn	profiel	ingeven	en	
aangeven	of	men	het	interessant	vindt	ande-
re	bezoekers	te	ontmoeten	tijdens	de	beurs.	
Matching	gebeurt	op	basis	van	de	profielen.	
De	bezoeker	kan	maximaal	drie	afspraken	
inplannen,	die	wel	wederzijds	moeten	wor-
den	bevestigd.	Zo	zijn	er	naast	exposanten	
ook	andere	bezoekers	te	ontmoeten	om	
ideeën	uit	te	wisselen.

–	 Specifieke	exposanten	zijn	vooraf	en	op	de	
beurs	te	vinden	via	de	digitale	catalogi.

–	 Alle	beurzen	kennen	een	sectorindeling.
–	 In	de	centrale	as	van	het	beurscomplex	

bevinden	zich	informatiepunten.
–	 Toegangsbadge	wordt	slechts	één	keer	

gescand	bij	het	betreden	van	de	Industriële	
Week.

Effectief bezoek Industriële Week

Macropak telt dit keer 330 exposanten en Industrial Processing 220. 
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van de drie technische universiteiten in 
Nederland – Delft, Twente en Eindhoven. 
Jonge wetenschappers presenteren hun 
innovaties die klaar zijn om door de indu-
strie te worden vermarkt.
Voor het meest innovatieve apparaat, 
(verpakkings)systeem of component dat 
in 2007 of 2008 op de markt is gebracht, 
is er de Proces Innovatie Publieksprijs. 
De prijs wordt uitgereikt aan het einde 
van de eerste beursdag. De veertien 
inzendingen zijn te zien via www.industri-
alprocessing.nl (‘award’ onder de button 
activiteiten).
Het grote kader op de volgende pagina 
geeft een volledig overzicht van alle acti-
viteiten op en rond de beursvloer.

Macropak
Ook op verpakkingsgebied kan het effi-
ciënter. Er bestaat nog weinig inzicht in 
de proceskosten van een bepaald ver-
pakkingsontwerp, zo is de ervaring van 
hoogleraar Packaging Design & Manage-
ment aan de Universiteit Twente Roland 
ten Klooster. Zaken als zwaartepunt, 
wrijving en inhoud van de verpakking 
hebben invloed op het rendement van 
een lijn. Ten Klooster laat op Macropak 
op stand 1.E142 een werkende proefop-
stelling zien. Deze verpakkingslijn van de 

toekomst is de eerste stap om het inzicht 
in de proceskosten van een verpakking te 
vergroten.
Macropak brengt ook het thema 
duurzaamheid onder de aandacht. 
Exposanten tonen nieuwe grondstof-
fen en recepturen, zoals bioplastics en 
metallocenen, die verpakkingen minder 
milieubelastend kunnen maken. Andere 
thema’s waar op deze beurs informatie 
over te verkrijgen is, zijn onder meer 
co-packaging, RFID, vooral voor interne 
tracking & tracing, en retail ready pac-
kaging.

VMT en de IW
Ook VMT is aanwezig op de Industriële 
Week. U vindt ons op de vakbeurs Macro-
pak in hal 3, stand C047. Kom gerust 
langs, voor een van de leuke beursaan-
biedingen of voor een gesprekje met de 
mensen van VMT.
Vooraf aan de Industriële Week verschij-
nen op 11 en 25 september nog twee 
speciale edities van de VMT Nieuwsbrief. 
Deze specials geven informatie over de 
exposanten op de vakbeurzen Industrial 
Processing en Macropak. Via www.vmt.nl 
kunt u zich aanmelden zodat de nieuws-
brief per e-mail wordt toegezonden. De 
informatie is ook te vinden op de website 

www.vmt.nl, onder de button Nieuws-
overzicht/machines en apparaten.
 

Op de pagina’s 39, 40 en 43 zijn noviteiten en 
producten opgenomen die op Industrial Proces-
sing en Macropak worden getoond.

Carina Grijspaardt-Vink

Verdeling van de vijf beurzen van de Industriële Week over het totale Jaarbeurscomplex in Utrecht. 
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–	 Datum:	dinsdag	30	september	tot	en	met	vrijdag	3	oktober	
2008

–	 Tijden:	10.00-17.30	uur	(2	oktober	tot	21.00	uur)
–	 Locatie:	Jaarbeurs	Utrecht

Industrial Processing (Hallen 7 en 8)
–	 Vakbeurs	voor	procesapparatuur,	-engineering	en	-auto-

matisering
–	 Hal	7:	Innovatieplein
–	 Hal	7:	Pomp.NL	plein
–	 Hal	8:	Industrie	&	Veiligheid-paviljoen
–	 Dagelijks	van	14.30-15.30	uur:	‘Wat	kan	goed	onderhoud	

voor	u	betekenen?’,	seminars	verzorgd	door	de	Nederland-
se	Vereniging	voor	Doelmatig	onderhoud	(NVDO).	Locatie:	
Theater	Rood,	hal	7.

–	 Dagelijks:	Vendorsessies,	lezingen	door	exposanten	over	
nieuwe	producten.	Duur	sessie	30	minuten.	Locatie:	Thea-
ter	Blauw	en	Rood	in	hal	7.

–	 30	september,	vanaf	17.30	uur:	uitreiking	Proces	Innovatie	
Publieksprijs.	Locatie:	Marijkezaal.

–	 30	september	en	1	en	2	oktober	10.30-12.30	uur:	Herge-
bruik	van	proceswater,	georganiseerd	door	het	vakblad	
Pomp.NL	en	Kiwa	Water	Research	en	TNO.	Best	practices	
en	toelichting	op	een	groot	Europees	onderzoeksproject	
naar	hergebruik	van	proceswater.	Locatie:	Theater	Blauw,	
hal	7.

–	 1	en	2	oktober:	‘De	draadloze	fabriek	-	met	een	draad	
zit	je	vast’,	seminar	georganiseerd	door	de	Vereniging	
Nederlandse	Procestechnologen.	Het	congres	gaat	in	op	de	
mogelijkheden	en	voordelen	van	draadloze	communicatie	
in	een	fabriek.	Locatie:	Theater	Rood,	hal	7.

Macropak (Hallen 1, 2, 3 en 4)
–	 Vakbeurs	voor	verpakken	en	verpakkingen
–	 Hal	1:	Packaging	line	of	the	future
–	 Dagelijks:	Theatersessies,	lezingen	over	verpakkingsonder-

werpen,	georganiseerd	door	het	Nederlands	Verpakkings-
centrum	(NVC).	Duur	sessie	30	minuten.	Locatie:	Theater	
Zwart	in	hal	4.

–	 Dagelijks:	Vendorsessies,	lezingen	door	exposanten	over	
nieuwe	producten.	Duur	sessie	30	minuten.	Locatie:	Thea-
ter	Zwart	in	hal	4.

–	 30	september:	Vouwkarton	Symposium,	georganiseerd	
door	Pro	Carton.	Het	thema	is	dit	jaar	‘Verpakkingen:	waar	
komen	wij	vandaan,	waar	staan	wij	nu	en	waar	gaan	we	
heen?’	Locatie:	Congreszaal	Juliana	1	en	2.	

–	 30	september:	Uitreiking	Gouden	Noot	tijdens	het	Natio-
naal	Verpakkingsinnovatie	Diner.	Genomineerden	zijn	te	
zien	op	de	stand	van	het	Nederlands	Verpakkingscentrum	
in	hal	2	stand	C030.

Aandrijftechniek & Factory Automation (Hallen 9, 10, 
11 en 12)
–	 Vakbeurs	voor	aandrijftechniek,	productieautomatisering	

en	besturingstechniek
–	 Hal	9	stand	A100:	1001	klimaatoplossingen	te	koop,	pre-

sentatie	van	de	vereniging	FME-CWM	met	voorbeelden	
van	hoe	techniek	helpt	een	praktische	bijdrage	te	leveren	
aan	een	duurzame	samenleving.

–	 30	september:	uitreiking	Aandrijftechniek	Innovatie	
Award.

–	 hal	9	stand	B082:	FEDA-paviljoen.

Industrie & ICT (hal 9)
–	 Vakbeurs	voor	industriële	automatisering	en	ICT-oplossin-

gen	voor	de	proces-	en	productie-industrie
–	 Dagelijks	van	10.30-14.00	uur:	Lunch	&	Learn	–	ISA-88,	ISA-

95	&	ISA-99.
–	 Dagelijks:	lezingen	over	‘De	weg	naar	totale	systeeminte-

gratie’
–	 Dagelijks	van	15.15-16.00	uur:	ISA:	Apply	to	relax	
–	 30	september	en	2	oktober	van	13.30-14.15	uur:	Profibus	&	

Profinet	Nederland
–	 Dagelijks	van	10.30-12.00	uur	en	van	13.30-15.00	uur:	RFID-

tour.	Vertrek	vanaf	AIM	Lounge,	03C110.
–	 Dagelijks:	lezingenreeks.	Locatie:	Theater	Oranje	en	Paars	

en	Marijkezaal.

ICT & Logistiek (hal 3 en 4)
–	 Vakbeurs	voor	ICT-oplossingen	en	diensten	in	de	logistieke	

keten
–	 Dagelijks:	lezingenreeks.	Locatie:	Theater	Groen	en	Geel.
–	 Hal	3	stand	C110	en	C144:	AIM-collectief	van	zestien	

bedrijven	die	de	nadruk	leggen	op	auto-identificatie	en	
RFID.	Op	de	stand	een	theater	met	een	live	demo	van	de	
laatste	trends.

–	 Dagelijks	van	10.30-12.00	uur	en	van	13.30-15.00	uur:	RFID-
tour.	Vertrek	vanaf		AIM	Lounge.

–	 TLN	Tours,	georganiseerd	door	Transport	&	Logistiek	
Nederland.	Locatie:	terras	in	hal	3.

Niet aan een beurs gebonden
–	 1	oktober	van	13.30-17.00	uur:	Nationaal	debat	Inkoop	

en	Marketing	in	Business	to	Business,	georganiseerd	door	
NEVI	(inkopers)	en	NIMA	(marketeers).	Vijf	topinkopers	
gaan	in	discussie	met	vijf	marketeers	over	het	thema	com-
modity	versus	toegevoegde	waarde.	Locatie:	Prins	Claus	
zaal.

–	 1	oktober,	vanaf	17.00	uur:	Excecutive	dinner.	Voor	de	
derde	keer	wordt	dit	industriedebat	gehouden.	Het	is	
bestemd	voor	managers	en	richt	zich	specifiek	op	de	eind-
gebruiker	binnen	de	industrie.	Deelname	is	alleen	op	uit-
nodiging.	Locatie:	Maxima	Foyer	2.

Informatie
–	 www.deindustrieleweek.nl
–	 www.industrialprocessing.nl
–	 www.macropak.nl
–	 www.aandrijftechniek-online.nl
–	 www.industrie-en-ict.nl
–	 www.ict-en-logistiek.nl

Beursinformatie en activiteiten Industriële Week
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Noviteiten op Industrial Processing
Flexibel mengconcept
Een nieuw mengconcept voor 
de hoogwaardige voedingsmid-
delenindustrie. Dat lanceren 
Dinnissen Process Technology 
(Nederland) en K-Tron Process 
Group (Zwitserland) geza-
menlijk onder de naam Pan-
dora ‘End of line mixing’. Het 
concept is bestemd voor het 
snel, behoedzaam en homo-
geen mixen van maximaal 10 
(micro)componenten in situa-
ties waar eenvoudig omschake-
len naar nieuwe recepten en het 
voorkomen van contaminatie 
en segregatie een belangrijke 
voorwaarden zijn. Bijkomend 
voordeel is het lage energiever-
bruik.
Pandora End of line mixing 
werkt volgens het principe 
van continu mengen waarbij 
grondstoffen constant in en uit 
een compacte menger worden 
gevoerd. Het concept bestaat 
daarvoor uit een aantal accura-
te gravimetrische feeders van K-

Tron en de Pegasus menger van 
Dinnissen. De feeders meten 
exact de toevoer van ingrediën-
ten naar de menger.
De compacte Pegasus men-
ger mengt breukgevoelige 
groenten behoedzaam in 6-8 
seconden en kleverige en lastig 
mengbare poeders en vloeistof-
fen binnen 30-50 seconden. Het 
Pandora concept is geschikt 

voor hoeveelheden van 50 
kilogram tot 100 ton per uur, 
ook bij wisselende productie-
capaciteiten per recept. Het 
is integreerbaar in nieuwe en 
bestaande productieprocessen.
Het Pandora End of line mixing-
concept is genomineerd voor de 
Proces Innovatie Publieksprijs.
Hal 8, stand C064
 www.dinnissen.nl

Niveauschakelaar
Nivotherm introduceert een 
trilvorkniveauschakelaar die uit 
een stuk roestvast staal bestaat. 
De Duitse fabrikant UWT meldt 
twee voordelen. Ten eerste is 
de constructie robuust omdat 
lasnaden ontbreken. Bovendien 
is het productieproces minder 
arbeidsintensief waardoor de 
trilvork goedkoper is. De VN400 
is leverbaar in twee uitvoerin-
gen: het standaard compacte 
model met een korte insteek 
van 170 millimeter en de ver-
lengde uitvoering van 300 tot 
400 millimeter. De aansluiting 
is standaard 1 1/2” BSP. 
Hal 8, stand B097
 www.nivotherm.nl

De niveauschakelaar is vervaardigd uit een 
stuk roestvast staal.

Het Pandora End of line mixen is ook geschikt voor het opsproeien 
van olie en vloeistoffen op poeders, korrels en granulaten.

Hygiënische verdringerpomp 
De ‘Spin pomp’, of eigenlijk de 
Bornemann schroefspindel-
pomp, kenmerkt zich door een 
contactloze afwikkeling van 
de twee schroeven (spindels). 
De lineaire doorstroming van 
het te verpompen product 
maakt de schroefspindelpomp 
een verbeterde lobbepomp. 
Verder zijn onderscheidend de 
zuigkracht, NPSHr, luchtver-
plaatsing, geringe productbe-

schadiging en het regelbereik. 
Het pompprincipe is toepas-
baar vanaf 3 m3/h voor zowel 
dun- als dikvloeibare stoffen tot 
drukken van 20 bar. Het model 
SLH180 is een
aanvulling op de bestaande 
reeks hygiënische EHEDG-
gecertificeerde schroefspindel-
pompen. 
Hal 7, stand E099
 www.spinpompen.nl

De schroefspindelpomp is ook te 
gebruiken voor het verpompen 
van vleesdeeg.

Wormpomp met veel variatiemogelijkheden 
Tijdens de Industriële Week 
toont Van Wijk & Boerma de 
nieuwe range excentrische 
wormpompen. De Verder-
pro-serie heeft een variant 
met een rechthoekige inlaat 
voor zeer viskeuze vloeistof-
fen. Kenmerkend voor deze 
pomp is het aantal variatie-
mogelijkheden. Verschillende 
rotor- en statorgeometrieën en 

afdichtingsopties zijn moge-
lijk. Ook kunnen gebruikers 
kiezen welke toevoerschroef, 
doseerunit of beveiligingsopties 
ze willen. Naast een klantspeci-
fieke opbouw belooft de pom-
penleverancier ook een korte 
levertijd.
Hal 7, stand D036
 www.wijkboerma.nl

Kenmerkend voor de nieuwe 
wormpompen van Van Wijk & 
Boerma is het aantal variatiemo-
gelijkheden.

Hygiënisch zeven 
Prosysta toont op de Industri-
ele Week de pas ontwikkelde 
zeefmachine van de Canadese 
fabrikant Quadro Engineering 
Corporation. Het in-line zeef-
principe is volgens het bedrijf 
geschikt voor het hygiënisch 
zeven van poeders op zeer hoge 
capaciteit en daarom bruikbaar 
voor het zeven van voedings-
middelen en farmaceutische 
producten. De Quadro sifter 
oefent geen directe krachten uit 
op het product en de product-
vreemde delen. Hierdoor is de 
machine in staat ook vette of 
kwetsbare producten te zeven. 
Het apparaat zeeft alle veront-
reinigingen onbeschadigd uit. 
Hal 7, stand B008
 www.prosysta.com
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www.fanucrobotics.be

De vernieuwde Ravas-6100 
handpalletwagen heeft een 
roestvaststalen chassis dat 
lichter is en goedkoper. Ook 

Macropak twee explosieveilige 
systemen: de Ravas-2100 EXi, 
een wegende handpalletwagen 
met een ATEX gecertificeerd 

-
trische palletwagen met het 
explosieveilige RPW EL-6 EXi 

De mobiele weegsystemen 
worden gebruikt in de voorbe-
reidende fase van het produc-
tieproces, zoals bij het mengen 
en doseren van grondstoffen 
voor recepten en het afvullen 
van IBC’s en containers voor 
productiebatches via gewichts-
bepaling. Ook vinden ze toe-
passing bij het verpakken van 
goederen als gewichtsbepaling 
belangrijk is. Verder worden de 
weegsystemen gebruikt bij het 
doseren en mengen van halffa-

Type 2100 EXi van Ravas is een 
explosieveilige uitvoering van 
een wegende handpalletwagen. De Unipack 4 is een eindverpakkingsmachine voor veel verschillende 

consumentenverpakkingen.

Norit gebruikt Sanicomp compensator
Norit levert zuiveringsinstalla-
ties voor de bier- en waterindu-
strie. Een belangrijk onderdeel 
binnen deze installaties is het 
Bier Membraan Filter, dat de 
gist uit bier filtreert. Het filter 
is opgebouwd uit verschillende 
materiaalsoorten. Om de ver-
schillende uitzettingscoëfficiën-
ten van het roestvrijstalen lei-
dingwerk en de kunststof Norit 
X-Flow membranen binnen 
deze unit op te vangen, wordt 
de SaniComp toegepast.
Flowcomm, leverancier van 
pompen, afsluiters, warmtewis-
selaars en inline/batch mixers, 
heeft samen met Norit Enginee-
ring een oplossing bedacht voor 

het opvangen van spanningen 
in het materiaal als gevolg 
van uitzetting. Conventionele 
oplossingen zijn rubberen com-
pensatoren. Deze hebben ech-
ter een geringe levensduur in 
een sanitaire omgeving en zijn 
daardoor minder geschikt voor 
deze toepassing. De roestvrij-
stalen compensator is speciaal 
ontworpen voor aseptische 
processen.

Temperatuurschommelingen
De Belman SaniComp com-
pensator van Deense makelij 
vangt grote uitzettingen door 
temperatuurschommelingen op 
en voorkomt zo bewegingen en 

spanningen in het leidingwerk. 
De compensator heeft een 
gepatenteerde balgconstructie 
die bewegingen mogelijk maakt 
in axiale en laterale richting. 
Ook vangt het verdraaiing op. 
De compensator is toepasbaar 
in primaire en secundaire pro-
ductleidingen zoals CIP/SIP 
systemen in brouwerijen, 
voedingsmiddelen-, zuivel-, 
farmaceutische en cosmetische 
industrie.
De unit is genomineerd voor 
de Proces Innovatie Prijs 2008. 
De winnaar van deze prijs zal 
bekend worden gemaakt tij-
dens de Vakbeurs Industrial 
Processing.

Hal 7, stand D080.
 www.flowcomm.nl

De SaniComp compensator is 
genomineerd voor de Proces 
Innovatie Prijs.

Noviteiten op Macropak
Statische elektriciteit beheersen
Simco presenteert als oplossing 
voor het beheersen van stati-
sche elektriciteit in de verpak-
kingsindustrie de combinatie 
van statische ont- en oplading 
op horizontale flowwrapmachi-
nes. Daartoe wordt de verpak-
kingsfolie afgerold en tot een 
buisfolie gevormd. Het te ver-
pakken product komt via een 
transportband in de gevormde 
buisfolie. De folie overlapt aan 
de onder- of bovenzijde en 
fixeert zo de uiteinden van de 
folie. Een warmtelas of elektro-
statische lading wordt aange-
bracht om te voorkomen dat de 
folie opentrekt in de krimptun-

nel. De oplaadelektrode die 
hiervoor wordt gebruikt, ver-
bruikt minder energie dan een 
warmtelaselektrode. Ook is de 
oplaadelektrode vrijwel onder-
houdsvrij en is het eindproduct 
gemakkelijker uit te pakken. De 
folie zal bij afwikkeling worden 
opgeladen. Gevolg kan zijn dat 
de folie blijft plakken aan de 
metalen walsen of dat het pro-
duct slecht de buisfolie is in te 
schuiven. Door vooraf de folie 
te ontladen met ionisatiestaven 
wordt dit voorkomen.
Hal 1, stand F088
 www.simco.nl

Simco voorziet flowwrapmachines van statische ontlading en opla-
ding om problemen met statische elektriciteit te voorkomen. 

Vernieuwde casepacker
Breda Packaging demonstreert 
op de Macropak de vernieuwde 
Unipack 4 eindverpakkings-
machine voor het verpakken 
van bijna alle vormvaste of 
flexibele consumentenver-
pakkingen. Potten, doosjes, 
kuipjes, bricks, flessen, gable 
tops, blokbodemzakjes en 
stazakken zijn voorbeelden van 
verpakkingen die de machine 
verwerkt. De Unipack is volledig 

in roestvast staal uitgevoerd 
en voorzien van servotechniek 
met Profibus-koppeling tussen 
plc en bedieningspaneel. De 
maximale capaciteit bedraagt 
28 transportverpakkingen per 
minuut.
Hal 1, stand F051
 www.bredapackaging.nl
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Stickpacks afvullen
De stickpackmachine van de 
Spaanse fabrikant Inever kan 
piramideverpakkingen maken. 
De Nederlandse leverancier 
Zwager Techniek toont de ver-
pakkingsmachine op de Macro-
pak. De machine is uitgevoerd 
met een vloeistofdoseur en 
een ingebouwd CIP-reinigings-
systeem en is in een gelakte 
of roestvaststalen uitvoering 
beschikbaar. Het sealsysteem is 
zo uitgevoerd dat met een druk 
op de knop de machine van 
piramide naar normale stick-
packs kan worden omgesteld. 
Specerijen, suikers, creamer 
en yoghurt kunnen volgens de 
fabrikant met deze machine 
worden afgevuld.
Zwager Techniek toont op de 
Macropak nog diverse andere 
noviteiten van verschillende 
fabrikaten. Zo is er onder meer 
de Prewa Qubix, een nieuwe 
verticale vulmachine voor het 
verpakken van kaas, diepvries-
frites en -groenten, vers gesne-

den groenten en zoetwaren. 
Van Koch worden de draaitafel-
blistermachines voor blisterver-
pakkingen onder de aandacht 
gebracht.
Hal 1 stand A114  
 www.zwagertechniek.nl

Hygiënische dieptrekmachines
Multivac presenteert op de 
Macropak 2008 een dieptrek-
machine van het type R145. 
Deze compacte machine is 
beschikbaar in een aangepaste 
hygiëne-uitvoering. De R145 

Verpakkingsrobots
ABB brengt de IRB360 Flexpic-
ker. Deze delta robot kan 50% 
meer worden belast tot een 
maximum van drie kilogram. 
ABB komt met deze machine 
tegemoet aan de vraag naar 
grijpers die een steeds groter 
gewicht aankunnen. Gedurende 
Macropak laat ABB ook de laat-
ste softwareversie, Pickmaster 
5.0 zien voor de besturing van 
pickingprocessen, verpakken 
en palletiseren. 
Hal 1 stand C126
 www.abb.com/robotics

Balenpers
Velthof-Milieutechniek komt 
met een balenpers. Sinds kort 
is het bedrijf importeur voor 
CK-International. Daarnaast 
worden zelfgeproduceerde 
roestvaststalen afvalpersen 
geleverd alsook afbindband 
voor balenpersen. Tijdens 
de beursdagen heeft Velthof 
een speciale aanbieding voor 
afbindband. De machines heb-
ben een balencapaciteit van 20 
tot 450 kilogram. 
Hal 2, stand E060. 
 www.velthofmilieutechniek.
nl.

De stickpackmachine van Inever 
voor het maken van piramidever-
pakkingen.

is onderdeel van een nieuwe 
generatie dieptrekmachines 
waar tijdens het ontwerp veel 
aandacht is besteed aan hygi-
ene. Naast de R145 presenteert 
Multivac ook de R535 en het 
instapmodel R105 voor klanten 
die willen overstappen van 
een kamer- op een dieptrek-
machine. 
Hal 1 stand B012
 www.multivac.nl

De dieptrekmachine R145 van Multivac is leverbaar in een hygiëne-
uitvoering.

ABB brengt de Flexpicker, een 
delta robot die tot drie kilogram 
kan worden belast. 

Dozen opzetten
Schut Systems presenteert op 
Macropak 2008 een dubbel-
kops dozenopzetmachine. Het 
type sprinter F60-2 bevat twee 
verschillende formaatdelen: 
een geschikt voor een sprin-
terconstructie en een voor een 
willekeurige andere constructie. 
Schut Systems bouwt tools of 
formaatdelen voor dooscon-
structies, vouwkartonnage en 
het automatisch opzetten van 
doosjes. In 2001 investeerde het 
bedrijf in automatische meet-
apparatuur voor verpakkingen. 
Door het meten van rillijnver-
zwakking, dikte, kartonstijfheid 
en compressie worden verpak-
kingen geanalyseerd. 
Hal 1 stand C077
 www.schutsystems.com

Palletwikkelaars
Matco Europe toont op de 
beursvloer het nieuwe ontwerp 
van de volautomatische draaita-
felpalletwikkelmachine SLC. De 
vormgeving van de palletwik-
kelaar is vernieuwd en de fixa-
tie-unit is zo opgesteld dat het 
geen verschil maakt van welke 
zijde de pallet of goederen 
worden ingevoerd. De lineaire 
geleiding in combinatie met 
tandriemen maakt de machine 
onderhoudsvriendelijke. Het 
full colour touch screen maakt 
de machine gebruiksvriendelijk. 
Besparing op folie en cyclustijd 
is mogelijk door enkel te wik-
kelen.
Een andere noviteit van Matco 
is de A700 autowrapper: een 
semi-automatische palletwik-
kelaar die de folie zorgvuldig 
afwerkt. De wikkelaar is op 
afstand te bedienen.
Hal 2, stand E030.
 www.matco.nl

Matco Europe toont het nieuwe 
ontwerp van de volautomatische 
draaitafelpalletwikkelmachine 
SLC.
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