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Goed bezocht HPP

met bezienswaardige noviteiten

Dit keer had de organisatie van de Aardappeldemodag ervoor gekozen om de live demonstratie van een complete verpakkingslijn op het eigen beursterrein te plaatsen. Een goede zet. Het leverde meer bezoekers op en minder reisgedoe,
ook al duurde het ritje naar de naastgelegen boerderij in de vorige editie maar een minuutje. Nu dus volop belangstelling op het Holland Proces Paviljoen (HPP), gevuld met weer een aantal bezienswaardige noviteiten.

V

HM-Machinery uit Ens staat vooraan op het paviljoen met
twee gloednieuwe machines. De eerste is een kistendraaier in
basic uitvoering, zoals Bas van Hees het omschrijft. “In de
markt is namelijk vraag naar eenvoudige, betaalbare machines,
dus hebben we een semi-automaat gemaakt waar niet te veel
poespas aan zit. De kistendraaimodule komt gewoon uit onze
volautomatische kistendraaier. Deze kan een aantal keren draaien om goed de kiemen van de poters af te breken. Daarna haalt
de pootgoedteler de lege kist er met de heftruck uit en plaatst
er weer een nieuwe volle in. Voor wat meer capaciteit kun je de
draaier op een Even Flow bevestigen of twee modules naast
elkaar plaatsen. Daarbij is de onderlosband te verlengen, zodat
je als het ware één machine hebt.” Verder is de besturing eenvoudig en de bediening overzichtelijk, functies zijn weergege-
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ven in iconen en met een minimum aan woorden, aldus Van
Hees. Het frame waarop de kist komt is 45 graden gekanteld.
“Voordeel hiervan is dat er geen product en tarra als plantresten op het kantelsysteem blijven liggen doordat ze er gemakkelijk vanaf glijden. Verder is de klep zo groot gemaakt dat meer
dan de helft van de kist gedraaid wordt. Ook bij lossen boven
de onderlosband of Even Flow zijn er geen belemmeringen
voor het product. Dat kan dus zonder (stoot)schade op de losband vallen. De vraag naar deze machines komt uit binnen- en
buitenland, vaak van telers met kleine 10-tons lijntjes. De investeringskosten zijn vanaf 15.750 euro exclusief btw. Een andere
nieuwe machine is een kistenvuller met als typeaanduiding
Mono Combo BoxFiLR. Zoals de naam aangeeft, kan deze uitvoering zaken combineren. Van deze kisten- en bigbagvullers

31

T E E LT E N T E C H N I E K

Goed bezocht HPP met bezienswaardige noviteiten
kun je dan elk benutten als kist- of bigbagvuller. In de zomer
kun je ze voor het, veel meer capaciteit vergende, inschuurwerk
aan elkaar koppelen en heb je ineens een capaciteitsmachine
voor vulling van maar liefst 75 kisten per uur. Het is ook een
aantrekkelijk model om mee te beginnen wanneer je nog uitbreidingsplannen hebt. Voordeel is namelijk dat aan elkaar koppelen heel eenvoudig gaat. Voor de prijs hoef je het volgens Van
Hees niet te laten, de basisuitvoering van de Mono Combo
BoxFiLR kost 12.985 euro exclusief btw.

Het frame van de nieuwe VHM kistendraaier waarop de kist komt is 45
graden gekanteld. “Voordeel hiervan is dat er geen product en tarra als
plantresten op het kantelsysteem blijven liggen.”

kun je er makkelijk twee naast elkaar plaatsen en er één band
boven zetten. Op dat moment heb je een TwinfilR. Het pluspunt
daarvan is dat je in de winter twee separate machines hebt. Die

Slim kluiten scheiden
Tijdens het bezoek van een delegatie jonge aardappelondernemers uit het Jonge Boeren-programma van de Aardappeldemo
dag geeft een van de vertegenwoordigers van Tolsma-Grisnich
tekst en uitleg bij de meegebrachte grond-, steen- en kluitenscheider van Samro die in de verpakkingslijn is opgesteld. Aan
de invoerkant van de machine zit een set spiraalrollen, laat hij
de bezoekers zien. Deze zijn in staat om kleikapjes uit de productstroom te halen. Op zo’n 20 centimeter vanaf de spiraalrollenset zit, onder de vlakke transportband, een magneetbalk.
Deze zorgt voor magnetisering van ijzerdeeltjes in de grond/
kluit/stenen en dus ook de kleikap op de aardappel. Het magnetiseren van kluiten is afhankelijk van de grondsoort. Met een
bijpassende magneetbalk zijn kluiten nauwkeurig uit de productstroom te schieten. Is dat het geval, dan gebeurt dat aan
het eind van de transportband. Hier passeren de kluiten/stenen en aardappelen eerst een magneetsensorplaatje, gevolgd
door uitwerpers. Zodra een gemagnetiseerde kluit, steen of
kleikap aan een aardappel over de sensorplaat schuift, stoot de
achterliggende berubberde uitwerper ze met precieze timing

Met een bijpassende magneetbalk zijn kluiten door de Samro nauwkeurig uit de productstroom te schieten.
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uit de productstroom. Een grote brede afvoerband is hieronder
geplaatst om alle kluiten goed op te kunnen vangen. De prijslijst voor de Samro-modellen begint bij 40.000 euro voor de
kleinste uitvoering, zo krijgen de geïnteresseerde jonge ondernemers te horen.
95 procent water besparen
Nog een bijzondere en vrij nieuwe machine in de verpakkingshal is de was- en waterreinigingsinstallatie van VAM
Watertechniek. Het gaat om een nog groter model dan de fabrikant uit Borssele op de vorige editie van HPP had meegebracht. “Deze toevoeging in de lijn kan ervoor zorgen dat je 95
procent water kunt besparen in het wasproces”, vertelt vertegenwoordiger Jan Evert de Jongh vol passie. “De meegebrachte
installatie heeft een reinigingscapaciteit van 20 kuub water per
uur. Eerst gaat het water door een trommelfilter die de grove
delen eruit haalt, zoals bijvoorbeeld gewasresten. Vervolgens
gaat het water in een bezinktank die is uitgerust met een
lamellenreiniger. We werken met lamellen, want daarmee vergroot je het reinigingsoppervlak en bespaar je tegelijkertijd
ruimte. Het gereinigde water gaat weer terug naar de wasser
en alle bezinksel/slib gaat naar een opslagtank met pers om
daaruit ook nog eens alle water te persen, zodat bijna geen
druppel verloren gaat. Dit water gaat vervolgens ook nog door
de lamellenreiniger en is weer voor het wasproces benutbaar.
Groot bijkomend voordeel van dit reinigingsproces is dat je
niet alleen zand en dergelijke uit het water haalt, maar ook
bacteriën en eventueel resten van gewasbeschermingsmiddelen”, laat De Jongh weten. “En, nog een pluspuntje, het waswater gaat niet stinken, ook wel zo prettig voor degenen die
aan de was- en verpakkingslijn werken.”

Als verpakking voor groenten zijn zakjes met zipsluiting al een zeer
gebruikelijke verpakking in de Verenigde Staten, vertelt Mantervertegenwoordiger Willem de Jong (r).

gezinnen. Bovendien bewaren steeds meer consumenten aardappelen als groente in de koelkast en dan is zo’n hersluitbare
zak een uitkomst. Nu gaan veel van de nieuwe verpakkingsmachines nog weg naar de Verenigde Staten en wellicht dienen
binnenkort ook de eerste klanten uit Europa zich aan voor de
nieuwe vulmachine.” De aanschafprijs bedraagt 45.000 euro,
exclusief btw, laat De Jong weten. ●
Leo Hanse

Hersluitbare aardappelzakjes
Aan het eind van de verpakkingslijn staat nog een nieuwkomer
en dat is de Pouchfiller van Manter. Deze machine vult de aardappelzakjes die de bezoekers van de Aardappeldemodag gratis
mee naar huis mogen nemen. Bijzonder aan de Pouchfiller is
dat deze hersluitbare zakjes kan vullen en sluiten. Het gaat dan
om doorzichtige plastic zakjes met een zipsluiting, zoals bij
velen wel bekend om thuis diepvriesproducten in te bewaren.
Als verpakking voor groenten is het al een zeer gebruikelijke
verpakking in de Verenigde Staten, vertelt vertegenwoordiger
Willem de Jong.” Voordeel van de zak is niet alleen dat deze
hersluitbaar is, maar ook dat je het product goed kunt zien en
dat je er mooie (reclame)bedrukking op kwijt kan.” Het is nog
even wachten tot de Europese consument de zakjes omarmt,
maar volgens De Jong gaat dat niet lang meer duren. “Steeds
meer mensen kiezen voor kleinere verpakkingen, ook van aardappelen door toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere

“Groot bijkomend voordeel van het reinigingsproces door de machine
van VAM is dat je niet alleen zand en dergelijke uit het water haalt, maar
ook bacteriën en eventueel resten van gewasbeschermingsmiddelen”,
laat Jan Evert De Jongh weten.
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