zonder gehannes
Strikte hygiënemaatregelen op
het varkens- en pluimveebedrijf voorkomen de insleep
van ziekten. Een van de maatregelen is het aanbieden van
bedrijfskleding aan bezoekers
van het bedrijf: een schone
overall en schoon schoeisel.
Om dat laatste makkelijker te
maken, is er de Cleanwalkers
overschoenautomaat.

“M

et deze automaat kun
je snel en zonder
gehannes plastic
overschoentjes aankrijgen. Ook blijven je
handen schoon”, vertelt importeur Rinke
de Jong van Camposa uit ’s-Heerenberg.
“De automaat is tevens een uitkomst voor
open dagen en excursies.”
Van de Cleanwalkers-automaten bestaan
drie varianten. De eenvoudigste is een
kistje van 2,6 kilo met daarin vijftig
wegwerpschoentjes, 25 paar dus. De
bovenkant van het kistje is te openen, en
door vervolgens je voet in het kistje te
plaatsen en naar beneden te trappen,
komt er een overschoentje om je schoen,
laars of klomp. Daarna plaats je je andere
voet in het kistje. Deze automaat werkt
volledig mechanisch, er is geen stroom
nodig. Door de kleine afmetingen is hij
makkelijk mee te nemen, ook door
bijvoorbeeld dierenartsen en inseminators.
De automaat kost 75 euro exclusief btw.
De tweede variant van de Cleanwalkers-

automaat is een stuk groter en weegt 16
kilo. Dit apparaat heeft een capaciteit van
tweehonderd overschoentjes. Hij werkt
elektronisch (30 watt) en is gewoon aan te
sluiten op een stopcontact. De werking is
vergelijkbaar met die van het kistje; je
plaatst je voet in de automaat, trapt naar
beneden en de overschoen komt om je
schoen, laars of klomp. Een sensor ‘ziet’
dat je ene voet uit het apparaat is en zet
een nieuw schoentje klaar voor je andere
voet. De prijs van deze overschoenautomaat is 479 euro exclusief btw.
De derde overschoenautomaat die
verkrijgbaar is bij Camposa is volledig
afgeschermd en heeft plek voor twee extra
cartridges met elk tweehonderd overschoentjes; in totaal biedt hij dus ruimte
aan zeshonderd stuks. Dit is ook de duurste
van de drie: 734 euro exclusief btw.
In de automaten passen verschillende
soorten overschoentjes (tot maat 47). De
schoentjes van poly-ethyleen (PE) kosten
0,055 cent per stuk. Wegwerpschoentjes
van non-woven textiel slijten minder snel
en kosten per stuk 0,075 cent.
De schoentjes zijn per honderd stuks af te
nemen. Voor 749 euro is er ook een
‘remover’ leverbaar die de schoentjes na
gebruik van de voeten afzuigt. <

Overschoenautomaat
Met de Cleanwalkers-automaat zijn bezoekers eenvoudig te voorzien van overschoenen.
Foto’s: Camposa
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