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Ontstapelmachine voor
hyacinten brengt rust in bedrijf
Steeds meer hyacintentelers rooien een deel van de bollen in
gaasbakken. Aan het eind van de dag is een flinke ploeg medewerkers nog bezig om de gaasbakken te legen in kuubkisten. Op
verzoek van Th.A. Pennings & Zn ontwikkelde Van Dijk Ruijgrok
een machine die dit werk overneemt.
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L

aag voor laag wordt een pallet met plastic gaasbakken vol met hyacinten machinaal afgestapeld. Telkens worden twee
bakken rustig geleegd op een zijwaartse afvoerband. De hyacinten komen uiteindelijk in een
kuubkist terecht. De lege plastic gaasbakken
haalt een medewerker van de machine af.
Zeven minuten duurt het, en dan kan er weer
een nieuwe pallet met veertig bakken worden
geleegd.
Deze ontstapelmachine draait dit seizoen voor

het eerst bij Th.A. Pennings & Zn, op de vestiging in Breezand. De machine is gebouwd
door mechanisatiebedrijf Van Dijk Ruijgrok op
verzoek van Pennings. André Pennings: “Het
legen van de bakken moet elke dag gebeuren. We deden dat altijd aan het eind van de
dag met zo’n twintig man. Niet altijd even leuk
werk als je al de hele dag veel hebt gedaan.
Vandaar dat we aan Van Dijk Ruijgrok vroegen of dat ook anders kan.”
Michel Ruijter van Van Dijk Ruijgrok ging aan
de slag met een ontstapelunit die het bedrijf al
eerder heeft ontwikkeld. “Wat hier nieuw is, is

de manier waarop elke laag kisten wordt opgetild. Het zijn geen broeibakken, maar plastic
gaasbakken, waar je aan de zijkant eigenlijk
maar weinig grip hebt. We hebben dat opgelost
met vier lepels die onder de bakken komen, en
ze daarna optillen richting de kantelunit. Daar
komen telkens twee bakken tegelijk terecht,
die worden geleegd. De valhoogte is beperkt,
en de band hangt los, waardoor de bollen zo
min mogelijk beschadigen.”
De machine heeft tot eind juli gedraaid en
opdrachtgever en bouwer zijn tevreden. Veel
kinderziektes waren er niet. Voor André Pennings is het grote voordeel dat er nu veel meer
rust in het bedrijf is. “Nu kunnen we de hele
dag de bakken legen, en zijn er voor dat werk
nog maar twee mensen nodig. Dit scheelt heel
veel stress.”
Michel Ruijter ziet nog andere mogelijkheden
dan alleen deze toepassing. “Ik kan me voorstellen dat een exportbedrijf hier ook mee kan
gaan werken. Daar komt het meeste nog in
klein fust binnen. De machine is ook voor twee
stapels achterelkaar of naast elkaar te maken.”

Telkens worden in de kantelunit twee kisten tegelijk rustig leeggestort, waarna
de bollen zijwaarts worden afgevoerd

De pallet met plastic gaasbakken wordt in de machine
gereden om afgestapeld te worden

Aan het einde van de band worden de bollen opgevangen in een kuubkist
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