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Voor bedrijven in de graanverwerkende- of diervoederindustrie die hun efficiëntie willen verbeteren, kosten willen verlagen en productiviteit willen verhogen, is er eind deze maand easyFairs Solids. Op deze beurs worden noviteiten getoond om de productieomgeving te optimaliseren.

Techniek

Praktische informatie
easyFairs Silods vindt plaats op 25 en
26 november 2009 in Ahoy
Rotterdam. De vakbeurs is geopend
voor bezoekers van 10.00 tot 17.00
uur en is gratis toegankelijk. De
beursorganisatie raadt aan gebruik
te maken van de preregistratie om
een betere doorstroom bij de ingang
te garanderen.

[Albert Bouwman]

‘Beursvloer al twee
keer moeten uitbreiden’
easyFairs Solids profiteert van groeiende markt in bulkprocessing
Gespecialiseerde bedrijven in bulkprocessing weten hun weg naar easyFairs
Solids te vinden. Deze beurs is bedoeld
voor bedrijven die hun productieomgeving willen optimaliseren en exposanten
die daarin van dienst kunnen zijn. „We
zijn nog niet eerder zo gegroeid als dit

vloer tot twee keer toe moeten uitbreiden en alle standplaatsen zijn verkocht.”

jaar”, vertelt marketingcoördinator
Marco de Jong. „We hebben de beurs-

naamsbekendheid van de beurs. „Steeds
meer bedrijven zijn zich ervan bewust
dat ze hun expertise in bulkprocessing
op easyFairs Solids onder de aandacht
moeten brengen.” Daarnaast denkt de
marketingcoördinator dat ook de ontwikkelingen binnen de stortgoederenbranche verklaring zijn voor de groei.
„De concurrentie binnen die markt
wordt steeds groter. Meer bedrijven leggen zich toe op bulkprocessing.” De
Jong noemt als voorbeeld logistieke
bedrijven. „Zulke bedrijven zijn zich in
de loop der tijd steeds breder gaan
oriënteren. Dit leidt tot nieuwe systemen in het laden en lossen.”

LearnShops
Tijdens easyFairs Solids zijn er verschillende gratis
learnShops (seminars) te volgen. Zo zal Jos Simons van
Keller Lufttechnik Benelux een van de learnShops
ingaan op meng- en granuleertechnieken van Eirich.
Rien Woudenberg en Siert Wiersema van Aerzen
Nederland gaan in op de efficiëntie bij het lossen van
bulkwagens en pneumatisch transport van stortgoed.
Hier worden de voordelen van het gebruik van een stationaire compressor bij het lossen van bulkwagens
belicht. Ook passeren verschillende vormen van pneumatisch transport de revue. Op 29 december 2009
wordt de nieuwe Machinerichtlijn van kracht. Jan
Heijnen van Fike Europe belicht de gevolgen hiervan
voor de ontwerper en gebruiker van ‘solid handling
equipment’. Ook wordt de vraag beantwoord of
bestaande machines moeten worden aangepast en wat
er moet worden veranderd aan machines die in een
explosiegevaarlijke omgeving worden gebruikt.

Naamsbekendheid
De verklaring voor de enorme toeloop
aan standhouders is volgens De Jong de

Tijdens easyFairs Solids zijn er verschillende
gratis learnShops te volgen.

ontwikkelingen en oplossingen. Ook is
easyFairs Solids bedoeld voor geïnteresseerden die nieuwe leveranciers willen
vinden en aankoopbeslissingen moeten
maken. „Met zoveel nieuwe standhouders moet de bezoeker zich ruimschoots
kunnen laten informeren. De grootste
editie ooit van easyfairs Solids, met 175
exposanten, biedt zowel standhouders
als bezoekers een solide zicht op de
markt en de ontwikkelingen die daarbinnen spelen”, aldus De Jong.
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Ontwikkelingen
De beurs is gericht op bezoekers die zich
op de hoogte willen stellen van nieuwe
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Voor meer informatie over de workshops
zie www.molenaar.nl
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