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Aanpassingen verwerkingslijn
geven fors hogere capaciteit
Op het nieuwe bedrijf van Richard Schenkeveld in Den Hoorn is alles gericht op het maximaliseren van de output. De teler
wil er zeker van zijn dat hij ook bij een maximale productie de dagproductie kan verwerken. Daarom heeft hij samen met
leverancier Taks oplossingen bedacht voor de knelpunten in zijn verwerkingslijn van trostomaten.
T E K ST: TO N H E N D R I X

B E E L D : E R I C VA N H O U T E N

Het bedrijf van Schenkeveld is 10 ha groot. Om de maximale dagproductie van ongeveer 12.000 dozen met tomaten te kunnen
verwerken zijn vijf afweegstations nodig. Om te voorkomen dat
hij bij een topproductie moet overwerken, heeft deze teler een
extra afweegstation geïnstalleerd.
Even heeft hij nog overwogen om de dozen, die al op het juiste
gewicht zijn, zonder controle door te laten lopen. Bij hem staat
echter het leveren van een kwaliteitsproduct hoog in het vaandel. “Wij willen persé dat alle dozen over een afweegstation gaan
en daar een laatste kwaliteitscontrole ondergaan. Binnen onze
telersvereniging (Prominent) hebben we afgesproken dat de kwaliteitscontrole in de verwerkingsruimte plaats vindt. Iedereen
dient zich daaraan te houden. Wij dus ook.”

Dubbele ontstapelaar
Normaal gaan de oogstwagens, nadat een kap geoogst is, naar de
verwerkingsruimte. Schenkeveld maakt de wagens echter ‘vierkant vol’. Dat voorkomt extra transport en het overzetten van de
niet volle dozen naar een andere oogstwagen. Bovendien heeft
hij daardoor minder oogstwagens nodig. Een nadeel is dat de
padregistratie iets minder nauwkeurig is.
Normaal pakt de ontstapelaar één laag volle dozen van de oogstwagens. Bij deze teler pakt de klem telkens twee lagen tegelijk op
en zet deze op de lopende band naar de afweegstations. Direct
nadat de klem de dozen heeft neergezet, pakt deze de bovenste
laag dozen weer op. Nadat de onderste dozen zijn afgevoerd,
wordt de ‘tweede laag’ op de band gezet.
Direct achter de ontstapelaar komen de volle dozen op een aangedreven tussenband. Deze stuurt de volle dozen met een extra
versnelling naar de afweegstations. Dat bevordert de capaciteit
van de lopende band.

Dubbele capaciteit palletiseerder
Nadat de dozen via de afweegstations op gewicht zijn gebracht,
gaan ze via een rollenbaan naar de palletiseerder. De maximale
dagproductie bedraagt ongeveer 100 pallets per dag. Omdat de
afduwer per keer 4 volle dozen tegelijk op de aflegplaat duwt,
moet de afduwer per dag ongeveer 3.000 keer heen en weer om
de dozen op de aflegplaat te zetten. Dat kost per keer ongeveer
10 seconden; of wel 8 uur. Dat is meer dan een normale werkdag, waardoor er op topdagen overgewerkt zou moeten worden.
Om dit te voorkomen heeft Schenkeveld samen met Taks
Tuinbouwtechniek een tussenstapelaar ontwikkeld die 2 dozen
op elkaar stapelt op de rollenbaan naar de palletiseerder.
Daardoor is het aantal bewegingen van de afduwer gehalveerd.
De palletiseerder kan daardoor met gemak de dagproductie verwerken.

Ralph Schenkelveld: “De afduwer geeft een arbeidsbesparing van ongeveer 1.000 uur per jaar.”

Lege dozen op oogstwagens
De machine die de lege dozen ter plekke vouwt en lijmt, staat in
de verwerkingsruimte. Omdat deze machines nogal wat geluid
produceren, komt er een geluidsdichte kast om de machine.
Direct nadat de dozen uit de machine komen, gaan ze in stapels
van 7 stuks via een rollenbaan naar de lege wagens. Achter de
ontstapelaar staat een ‘overduwer’, die de stapels lege dozen met
8 stapels tegelijk op de lege wagens duwt. Daarna gaan de oogstwagens via een kettingbaan weer terug naar de kas.
Schenkeveld: “Door het automatiseren van deze handeling
besparen we gedurende de oogstperiode van 40 weken
gemiddeld 24 uren per week. Dat levert een arbeidsbesparing
van ongeveer 1.000 uur per jaar op. Dat scheelt al snel ongeveer
18.000 euro per jaar. Dat is precies het bedrag dat een lege
dozenvuller aan investeringen kost. In één jaar hebben wij deze
machine dus terugverdiend. Bovendien is het overzetten van
lege dozen naar een oogstwagen erg saai werk. Dat hebben we op
deze manier mooi opgelost.”
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Tomatenteler richt pijlen op topprestaties

