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Duo-Matic mobiele kisten reiniger:

[1] Het Lift ’n Shift-systeem zorgt voor het doorschuiven
van de op zijn kop staande kisten in de reiniger.

In het kader van bedrijfshygiëne dien je netjes te werken tijdens de complete teelt van een gewas. Een teelt

[2] Tijdens de voorreinigingsfase spoelen vier stralen
water de grove delen weg uit de binnenkant van
de kist met een totaal debiet van ongeveer 1.200 l/
min. De buitenkant wordt met speciale nozzles
schoongemaakt.

schone kisten in twee fasen

begint al met het aanvegen van de bewaarplaats. Kisten schoonmaken is iets bewerkelijker. Om ze goed schoon
te krijgen gebruik je relatief veel energie, tijd en vooral water. Met een kistenreiniger kun je hierop besparen.

M

ijno van Dijk uit het Friese Sint
Annaparochie bouwt de DuoMatic kistenwasser op bestelling. De werking berust op het principe van
voorspoelen en intensief reinigen. Het ver-
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bruik van 1.000 liter water per uur vinden
gebruikers acceptabel. De Duo-Matic is
gebouwd op een vierwielig onderstel en is
daardoor prima achter een trekker of lichte
vrachtwagen te vervoeren. In grote lijnen

bestaat de machine uit een waterreservoir,
een voorreiniger en een intensieve reiniger.
Om de reiniger van water te voorzien,
gebruik je de meegeleverde pomp. De computer sluit je aan op het lichtnet. Voor de
aandrijving van de pomp is een trekker van
circa 90 pk nodig. De pomp bestaat eigenlijk
uit twee pompen. De eerste levert water
aan de wasser met lage druk. Deze zuigt
het vuile, weliswaar gefilterde, water uit de
opvangbak. De tweede perst het water met
hoge druk naar de reinigingsnozzle. Je kunt

Bij de foto’s 1 – 4

[3] Het water dat uit het reservoir wordt gezogen,
wordt eerst grof gefilterd voordat het weer in
de voorreiniger wordt gebruikt.
[4] Voor de tweede reinigingsfase schuift de kist door.
Met weinig water onder een hoge druk spuit de
nozzle de kist aan de binnenkant schoon. De nozzle
is roterend, wordt hydraulisch aangedreven en
spuit het water in alle hoeken van de kist.

Duo-Matic kistenreiniger
Reinigingsfase 1
Reinigingsfase 2
Doorschuiftijd

1.000-1.200 l/min
25-30 l/min
30 tot 150 sec.
per kist
Capaciteit
30-90 kisten per uur
Lengte kist
120-180 cm
Breedte kist
100-120 cm
Inhoud waterreservoir 3.400 l
Richtprijs (excl. btw)
70.000 euro
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rapport
De ervaringen van gebruikers
Ytzen Pieter van der Werff
Oude Bildtzijl

Jan Bergmans
Wijnaldum

Gerrit Wolsink
Ruurlo

ook een reinigingsmiddel toedienen tijdens
deze fase. Een voorbeeld is een mengsel van
waterstofperoxide en perazijnzuur. Dit wordt
na toediening ontleed in water en zuurstof
en werkt alleen op bacteriën die op of vlak
onder het oppervlak zitten.

Watercircuit door de machine
De Duo-Matic gebruikt twee ‘soorten’ water,
namelijk schoon en gebruikt leidingwater.
Het schone leidingwater reinigt de kisten
intensief, met het gebruikte leidingwater

Ytzen Pieter van der Werff huurde vorig jaar februari de kistenreiniger
van Koelhuis Bergmans. Van der Werff heeft een akkerbouwbedrijf in
Oude Bildtzijl waar hij pootaardappelen, uien, suikerbieten en granen
verbouwt.

Jan Bergmans heeft een bedrijf in Wijnaldum. De geteelde gewassen
zijn granen, suikerbieten en pootaardappelen. Ook slaat hij aard
appelen en uien op voor derden in Koelhuis Bergmans. Hij is de
eerste gebruiker van de Duo-Matic en verhuurt de machine ook.

Gerrit Wolsink heeft samen met zijn vrouw en zoon een akkerbouwbedrijf in Ruurlo. Op het leemhoudende zand telen zij poot- en consumptieaardappelen, suikerbieten en granen. Voorts slaan zij aardappelen
op voor derden en is er een loonwerktak in kisten wassen.

Ytzen Pieter van der Werff: “Voldoet goed.”
“Afgelopen jaar was er een aardappeldemo op ons bedrijf. Voor dat doel
moesten alle kisten schoon. Dit is gebeurd door Koelhuis Bergmans met
zijn Duo-Matic. In totaal ging het om zevenhonderd kisten waar we ongeveer
twee dagen over hebben gedaan. Je moet even wennen aan de machine
en ook hadden we een enkele storing. Vroeger maakten we kisten schoon
met de hogedrukreiniger. De kisten tilden we op met een kistenkantelaar.
Maar de capaciteit ligt een stuk lager dan van de Duo-Matic. In de kisten
bewaren we pootaardappelen. Ook vangen we er sorteergrond in op. Om
ze goed schoon te krijgen, gaan ze twee keer door de machine. Belangrijk
is wel dat de machine vlak staat zodat de kisten niet kunnen bewegen in
de machine. Hij voldoet verder goed. Graag had ik gezien dat de kisten nog
eens ontsmet worden na de laatste fase zodat ze schoon weggezet kunnen
worden. Over de prijs-kwaliteitsverhouding: voor hetgene dat het kost, kan
ik de kisten niet met de hand schoonmaken. Bovendien zijn ze nu een stuk
schoner en worden ze niet ruw.”

Jan Bergmans: “Vooral arbeidsgemak”
“Voordat we de kistenreiniger aanschaften, maakten we alle kisten handmatig schoon met een hogedrukreiniger. Maar toen de Duo-Matic op de
markt kwam, hebben we toch besloten om een dergelijke machine aan te
schaffen. Het geeft toch een stukje rust en vooral arbeidsgemak. De machine
heeft een redelijke capaciteit. Deze daalt nogal bij smerige kisten, maar
kisten waar pootaardappelen in zijn bewaard, zijn vrij snel schoon. Een minpuntje vind ik dat je nogal wat kennis van de machine moet hebben voordat je hem goed kan bedienen, met name als er eens een storing optreedt.
Ook moet je watertoevoer voor de tweede fase voldoende zijn. Met een
halfduims leiding redt je het niet. We zetten er ook weleens een buffertank
tussen. Het waterverbruik valt overigens best mee. De kisten moeten
gekanteld worden met een 180 graden kistenkantelaar. Inmiddels heeft
vrijwel iedere gebruiker een dergelijke kantelaar zodat je de kisten niet met
de hand hoeft te kantelen. Het onderhoud valt mee. Een aandachtspunt is
de nozzle die je regelmatig moet nakijken.”

Gerrit Wolsink: “Machine is sneller dan jezelf.”
“De kistenreiniger hebben we zo’n vier jaar geleden
aangeschaft. Allereerst voor het eigen bedrijf, maar
ook hadden we in ons achterhoofd om er loonwerk
mee te gaan doen. Vroeger maakten we de kisten
schoon met de hogedrukreiniger, maar de kisten worden hierdoor ruwer en dus vuiler. De kisten blijven nu
gaaf, zowel binnenin als aan de buitenkant. Afhankelijk
van hoe vuil de kisten zijn, halen we een capaciteit van tussen veertig en
vijftig kisten per uur. Hiervoor zijn twee heftrucks een must. De machine is
sneller dan jezelf. Een sterk punt vinden wij het relatief lage verbruik van
1.000 liter per uur. Bovendien wordt het water dat dient voor de eerste fase
steeds gefilterd. Verder ben je erg mobiel. Bij loonwerk op locatie rijden we
deze op een BE-combinatie. We geven de gebruiker een instructie zodat hij
zelf zijn kisten kan reinigen. Van de kisten die we reinigen is 80 procent van
derden. Enkele nadelen zijn de slijtage op de draaiende delen en de slijtage
van de nozzle. Deze vervangen we daarom jaarlijks.”
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worden de kisten voorgespoeld. Vóórdat je
begint te reinigen, vul je een derde van de
wateropvangbak met water. Dit is nodig om
de kisten voor te reinigen. Het water uit deze
bak wordt eerst door een grof filter geleid,
vervolgens door de pomp weggezogen en
hierna met lage druk naar de voorreiniger
(eerste reinigingsfase) geperst. Dit water valt
weer terug in de opvangbak en zo is de cirkel
rond. Het water dat gebruikt wordt voor de
tweede reinigingsfase komt rechtstreeks uit
de kraan. Via de pomp wordt dit water met
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hoge druk (160-200 bar) naar de reinigingsnozzle geperst die de kisten intensief reinigt.
Dit vuile water valt weer terug in de opvangbak en wordt dus weer gebruikt voor de
eerste reinigingsfase. Doordat er steeds vers
water wordt toegevoegd, wordt de opvangbak steeds voller. Aan de bovenkant is daarom een overloop gemaakt zodat je het
overtollige water kunt laten weglopen.

Filtering van het water
De Duo-Matic heeft twee filters. Het water uit
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het reservoir wordt steeds hergebruikt om
de kisten te spoelen tijdens de eerste fase.
Achter de uitloop is daarom een grof filter
geplaatst. Grove kluiten, achtergebleven
aardappelen of stukken hout blijven hierin
achter. Het verse water dat naar de tweede
reinigingsfase gaat, wordt eveneens gefilterd.
Om hoge druk op te bouwen, heb je kleine
gaatjes nodig in de nozzle. Een papieren filter haalt de minuscule deeltjes uit het water.
Dit is bij het gebruik van bijvoorbeeld opgevangen regenwater geen overbodige luxe.

Transport van de kist

De kisten plaats je ondersteboven in de
machine.
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Parameters, zoals de doorschuiftijd van de
kisten, stel je in met de computer.

Een trekker drijft beide pompen aan. Vers water
komt er in, gebruikt water wordt hergebruikt.

De kisten moeten ondersteboven de machine
in. Het handigste werk je daarom met een
kistenkantelaar op de heftruck. Iedere kist
staat op uitstekende stalen lippen die op een
verticaal beweegbaar frame zijn gelast.
Midden door het frame rijdt een wagen die
iedere kist een kistbreedte kan verplaatsen.
Dit systeem heeft de naam ‘Lift ’n Shift’.
Wanneer je start met reinigen, plaats je een
kist aan de linkerkant. Het frame met stalen
lippen daalt, de wagen rijdt de kist naar de
eerste reinigingsfase, het frame komt weer
omhoog en de wagen gaat weer naar de start-

positie. Nu is opnieuw een kist te plaatsen.
De tijd van doorschuiven, tussen 30 en 150
seconden, kun je instellen op de computer.
Tijdens het doorschuiven stopt de waterstroom van beide schoonmaakfasen.
Wanneer je de schoongemaakte kisten niet
binnen de doorschuiftijd weghaalt, blijft de
machine reinigen en dus water verbruiken.
Een sensor bepaalt de aanwezigheid van de
kist. Als je de kist wegpakt, ziet de sensor de
lege positie en schuift vervolgens de kisten
door. Zowel de in- als de uitgang worden
afgesloten door een rolgordijn zodat het
water in de reiniger blijft.

Capaciteit en nut
Een maximaal rendement kun je halen
door de hele aan- en afvoertrein optimaal te
mechaniseren. Wil je zestig kisten per uur
halen, dan zijn twee heftrucks nodig.
Hiermee kun je de kisten fatsoenlijk op de
machine plaatsen en schone kisten netjes
wegzetten. Ook verbruik je dan minder
water per kist. Een kistenreiniger heeft zijn
nut bewezen. Door het gebruik van veel
water dat in een korte tijd op de juiste plaats
wordt gespoten, blijven de kisten gaaf.
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Wanneer je kisten met een hogedrukreiniger
reinigt, spuit je automatisch al wat langer op
één plaats. De kisten worden ruwer en daardoor vuiler. De volgende keer doe je er dan
langer over om ze schoon te maken.

Duo-Matic kistenreiniger
De Duo-Matic is een mobiele kistenreiniger die in
twee fasen werkt. Het gebruikte water voor beide
fasen wordt grof gefilterd en hergebruikt voor de
grove reiniging. Het Lift’n Shift-systeem transporteert de kisten op een voorgeprogrammeerde tijd
door de machine. De bewegende delen en de
nozzle zijn wel aan slijtage onderhevig.

Voor en tegen
+ Relatief lage aanvoer van water
+ Mobiel
+ Intensieve reiniging in twee fasen
– Slijtage bewegende delen en nozzle
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