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vakbeurs

Food en verpakken 
bijeen in Zwolle

Foodtech en Empack Zwolle bieden samen 

een platform dat zich richt op de markt in 

Noord- en Oost- Nederland. De nadruk 

wordt gelegd op de provincies Overijssel, 

Flevoland, Noord-Holland, Groningen, 

Drenthe en Friesland. Daarmee onder-

scheidt FoodTech Zwolle zich van de 

FoodTech die plaatsvindt in Rosmalen.

Exposantenaanbod en lezingen
FoodTech Zwolle is de vakbeurs voor food-

processing in de voedselverwerkende en 

-producerende industrie. Leveranciers, 

kennisinstellingen en partners zijn aanwe-

zig. De focus ligt op techniek en voedsel-

veiligheid en het aanbod varieert van ener-

giezuinige koelsystemen tot transportban-

den, maar ook losse componenten die het 

productieproces verbeteren, zijn te vinden.

Foodtech en empack Zwolle vinden gelijktijdig plaats op 13 en 
14 november in de iJsselhallen in Zwolle. met de combinatie 
van vakbeurzen voor de verpakkings- en voedingsmiddelen- 
industrie wordt ingespeeld op de wisselwerking tussen beide 
sectoren. het evenement heeft een regionaal karakter.

-  Nestinox: nieuwe RVS slangklemmen.

-  Bureau voor Kwaliteitszorg: geautomati-

seerde digitale inspecties van CareNet. 

Met bijvoorbeeld een tablet zijn digitale 

inspecties te plannen, uit te voeren en op 

te volgen.

De toegang tot Empack en FoodTech is na 

voorregistratie gratis. De beurzen zijn 

geopend van 10.00 - 17.00 uur.

• Carina Grijspaardt-Vink •

Empack richt zich op verpakkingen en ver-

pakkingsmaterialen, verpakkingsmachines 

en technologie, controle- en inspectiesys-

temen, verpakkingsdiensten, codering-, 

labeling- en printsystemen.

De Nederlandse Vereniging voor Doelma-

tig Onderhoud (NVOD) organiseert tijdens 

de vakbeurzen gratis seminars over antimi-

crobiële coatings, NEN 3140 elektrische 

installaties en de invloed van de ‘human 

factor’ op preventie. Onder meer is te 

horen hoe het onderhoud is geregeld bij 

Yakult.

Noviteiten
FoodTech en Empack bieden een scala aan 

producten en noviteiten. Een greep uit het 

aanbod:

-  De Koningh Coding & Labeling is sinds 

kort de officiële en exclusieve distributeur 

in Nederland en België van de weeg-

prijs-etiketteersystemen van Leich+Mehl 

GmbH. De Koningh presenteert de nieu-

we Linx TJ725 thermische inkjetprinter 

met Simply Smart Technology.

-  Logi Label: kleuren-, digitale en lasereti-

kettenprinters alsook een nieuw digitaal 

label afwerkingssysteem.

-  Rycobel: testapparatuur voor verpakkin-

gen en transportsimulatie, verpakkingstes-

ten en fysische testen.

-  Gibas Automation: nieuwe generatie 

industriële robots, toegankelijk en 

geschikt voor de verpakkingsindustrie.

Trimmessen
De Weus Metaal, aanwezig op stand 
D1005, is sinds begin dit jaar leverancier 
van het Zwitserse merk Suhner TurboTrim. 
Het leveringsprogramma omvat diverse 
maten trimmessen voor het bewerken van 
varkens-, rund- en pluimveevlees en de 
daarbij behorende aandrijving en flexibele 
aandrijfassen. Deze flexibele aandrijfassen 
kunnen ook worden geleverd voor andere 
merken trimmessen.
De Weus Metaal is gespecialiseerd in revi-
siewerk, onderhoudswerk en projecten. Het 
bedrijf adviseert, ontwerpt, fabriceert, mon-
teert en onderhoudt complete roestvast- en 
stalen constructies in onder meer de voe-
dingsmiddelenindustrie.
www.deweus.nl, info@deweus.nl.


