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Betere veiligheid op 
Anuga FoodTec 

“Centraliseer vacuümpompen van dieptrek-
machines in de techniekruimte”, adviseert 
Achim Zank van BIS Vakuumtechnik uit 
het Duitse Hennef. Zeker bij meerdere 
dieptrekmachines is dit volgens Zank erg 
 aantrekkelijk. “Vaak kan met veel minder 
vacuümpompen worden volstaan en is zo 
tot 50 procent energie te besparen. En gaat 
er een pomp kapot, dan kan een andere in 
het centrale systeem het vacuüm in stand 
houden. Zo wordt lijnstilstand voorkomen. 

Fabrikanten toonden tijdens de vakbeurs Anuga  
FoodTec nieuwe apparaten en bestaande machines  
met tal van verbeteringen die de veiligheid en  
kwaliteit beter borgen. Ja, zelfs verbeteren. Een  
beknopt overzicht van wat er in Keulen te zien was.  

rondom kan inspecteren. De scanner is  
uitgerust met zes hogeresolutiecamera’s  
die tot circa 200 blikken of 1.000 !essen  
per minuut kunnen controleren. “Sinds de 
introductie vorig jaar hebben we er bijna 
twintig van verkocht”, vertelt directeur 
Arend van de Stadt. “Onze machines draai-
en met name bij producenten van babyfood 
en bij brouwerijen.” De scanner inspecteert 
ook coderingen en hun leesbaarheid, vels-
rand, !essendop en vulgraad.  

Maldetectie voor gietproducten
Het Dirty Tray Vision (DTV)-systeem is een 
nieuwe toepassing van Eagle Vision, die het 
samen met LHT  Consultancy ontwikkelde. 
De Starch Mould Inspector inspecteert giet-
mallen voor grotere snoepjes, waaronder  
winegums. Camera’s controleren of de  
juiste mal wordt gebruikt, of de in zetmeel 
gedrukte vormen niet signi"cant afwijken 
van het ingeleerde beeld en of er resten  
gietproduct op de bodem van een plaat zijn 
achtergebleven. Achteraf controleren van de 
met snoep gevulde platen is een optie die 
een extra camera vereist. 
Het apparaat is eenvoudig te bedienen. 
 De operator maakt van een goede mal of 
plaat een foto, die in het SMI-systeem als 
referentie worden opgeslagen. Doordat het 
percen tage afval tot onder de 0,5 procent 
kan worden terug gebracht, er minder  
menskracht nodig is en de productie  
wordt verhoogd, is de terugverdientijd  
volgens Van de Stadt vaak minder dan 
negen maanden. 

Ook hoe# in gekoelde productieruimtes  
de warmte van de pompen niet te worden 
afgevoerd, kan met de warmte zelfs water 
worden opgewarmd en komen er niet  
langer minuscule oliedruppels in de  
productieruimte.” 

Flowpack populair
Roy Hofstee van het Spaanse Ulma ziet bij 
de verpakkingssystemen verschuivingen. 
“Dieptrek is nog steeds de beste techniek 
voor de houdbaarheid van de verpakte  
producten. Omdat die bij !owpack nu  
dermate ver betert, is houdbaarheid niet  
langer doorslaggevend. Afnemers gaan  
kiezen voor de grote !exibiliteit van !ow-
pack. Bij het veranderen van portiegrootte 
gelden nauwelijks omsteltijden en de kost-
prijs is mogelijk iets lager”, vertelt Hofstee. 
“Waitrose verpakt nu al zijn gehakt met een 
!owpacker en wil dat ook gaan doen met 
kip"let.”

Inspectiesystemen 
Camerasystemen die controleren of het 
juiste etiket op de juiste plaats en recht  
op de verpakking is geplakt, lijken erg 
populair. Het Nederlandse Eagle Vision 
toonde de Scout 360, die verpakkingen 

VAKBEURS

De Agroselector inspecteert onder meer aardappelen 

en uien; een rotor werpt afwijkende producten eruit. 
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BIS Vakuumtechnik adviseert de vacuümpompen te 

centraliseren in de techniekruimte. 

De 360 Inspection van Eagle Vision controleert met 

behulp van zes camera’s het hele label van blikken.

Met de Starch Mould Inspector van Eagle Vision wordt verkeerd 

gevormd gietsnoep sterk gereduceerd. 

Optische voorsorteerders 
RayTec in Italië ontwikkelde de RayFly,  
een optische voorsorteerder voor blad-
producten. Deze machine voert vier  
scans uit: infrarood, chlorofyl, BLOB  
voor groepen pixels met afwijkende kleur, 
en Snap om snel te achterhalen of het  
systeem een mogelijke productafwijking 
detecteert. De RayFly is vooral bedoeld  
om grote verontreinigingen nog voor het 
snijproces uit de productstroom te halen. 
Diezelfde functie hee! ook de Falcon, een 
kleine optische sorteerder van Tomra uit 
het Belgische Leuven. “Een mugje halen  
we er niet uit, maar een dikke bromvlieg 
zeker”, aldus Björn Weyts, marketing-
manager Food &  Speciale producten. 
Tomra toonde daarnaast twee kleinere, 
goedkopere sorteerders met ieder hun  
eigen speci"eke toepassing: de Blizzard  
met vrijevalprincipe voor diepgevroren  
producten als doperwten, bessen en  
groentemixen, en de Modus die gewassen 
aardappelen en wortelen in drie maten 
selecteert. Ook het Duitse Select toonde 
met een Agroselector Arcus een eenvou-
dig systeem om enkelvoudig geschilde 
producten als aardappelen, wortelen,  
rode bieten en uien op kwaliteit te selec-
teren. De producten worden achter elkaar 

in een V-vormige band gepositioneerd, 
waarna tijdens een korte vrije val hun 
volledige oppervlak door vier camera’s 
wordt gescand. Afhankelijk van de afme-
tingen bedraagt de verwerkings capaciteit 
acht ton per uur. Select claimt 95 procent 
van de afwijkende producten uit te selec-
teren. Key Technology bracht zijn vision- 
systemen onder de aandacht, waaronder 
innovatieve apparaten voor voorselectie, 
die zorgen voor een relatief  relatief schone 
productstroom naar de visionsorteerders. 

Vreemde voorwerpen
Detectiesystemen voor vreemde voorwer-
pen, van nonferro tot kippenbot, waren er 
in grote aantallen. Uiteraard zijn er verbete-
ringen doorgevoerd. Toch waren het vooral 
kleinere versies van bestaande, eenvoudig  
te bedienen apparaten voor met name pro-
ductwisselingen die de boventoon voerden.  
Het Amerikaanse bedrijf InspX toonde  
de Trio, die een glazen pot onder drie 
verschillende hoeken controleert. Dat 
biedt volgens president Allan Anderson 
de beste garantie om vreemde voorwer-
pen te detecteren. “Ook die tegen de 
wand of op de bodem van een glazen 
pot.” Food Radar uit Zweden liet een  
valstroomsysteem voor vloeibare baby-

voeding zien. Dat kan met behulp van 
micro-golven (1 < > 100 GHz) samen-
geklonterde pastadeeltjes van circa 2 cm 
detecteren en die samen met circa twee 
liter product uit het proces verwijderen. 
Het bedrijf Goudsmit uit Aalst toonde 
een valstroom-metaaldetector die volle-
dig voldoet aan de EHEDG-richtlijnen. 
Bij Mekitec was een eenvoudig in te stel-
len, goedkoop röntgensysteem te zien dat 
met slechts vier algoritmen werkt. Toch 
kan de Meki volgens salesmanager Jouni 
Kokki vreemde deeltjes van circa 1 cm 
feilloos detecteren. Loma had als noviteit 
de zeer compacte X5c-metaaldetector. 

Lekdetectie 
Aanbieders van lekdetectiesystemen 
toonden hun nieuwste apparatuur. Witt 
maakte de behuizing van de inline detec-
tor MapMax robuuster en plaatste het 
bedieningspaneel op een zwenkarm. Ver-
der nam Witt, in Nederland vertegen-
woordigd door Handelsonderneming PD, 
de Oxyspot voor zuurstofmetingen in de 
verpakking in het assortiment op. Dat 
geldt ook voor de Leak Master, een 
stand-alone lekdetector met waterbak, 
waarbij alle meetgegevens digitaal worden 
vastgelegd. In"con showde de lekdetector 
Contura S400: een stand-alone versie met 
twee op elkaar passende schotels, elk voor-
zien van een membraan dat zich door  
vacuümzuigen als een tweede huid om het 
product heen vormt. Een klein gaatje in de 
verpakking (tot 10 µm) he! het vacuüm 
deels op, wat sensoren in circa 12 seconden 
opmerken en registreren. 

• HANS DAMMAN •Beeld van gescande glazen pot op de Trio van InspX. MapMax met bedieningspaneel op de zwenkarm.


