infokatern

De artikelen van het infokatern vallen buiten de verantwoording van de redactie.
Het betreft informatie van een belanghebbende partij die voor opname in het
infokatern betaalt. De naam van deze partij is boven het artikel vermeld.
Uitdrukkelijke voorwaarde voor opname in het infokatern is, dat er sprake is
van een informatieve in plaats van een wervende tekst.

VOF Gommeren - Testers in Kruisland over de Grisnich sorteerinstallatie:

“Maximale flexibiliteit in sorteren”
Kees en Wilma Gommeren

Overzicht geeft rust
Door de indeling én het scherm waarop
weergegeven wordt hoe vol de bunkers
zijn, is de installatie in één keer te
overzien. „Dat geeft rust op het werk.
Doordat we de bunkers snel kunnen
legen in kisten werkt het prettiger”, stelt
hij. Zijn vrouw benadrukt: „De installatie
is vrij stil. Dat valt gewoon op. Ook op
andere arbeidsomstandigheden hebben
we gelet: overdruk in de leeskamer en
vernevelaars op sommige plaatsen op
de installatie. Die zijn meegeschakeld,
heel handig.” Voor VOF Gommeren zijn
arbeidsomstandigheden belangrijk: „Je
werkt met mensen en je wilt dat het goed
geregeld is.”

hebben twee seizoenen gewerkt
met hun nieuwe Grisnich
sorteer- en verwerkingsinstallatie. De ondernemers in
Kruisland (NB) zijn enthousiast
over de flexibiliteit, capaciteit
en degelijkheid die de installatie hen biedt.
De restmaten van een pootgoedteler
ontvangen en in de koeling rijden.
Vervolgens een partij Frans pootgoed
opzakken. En erna nog een afgekeurde
vrachtauto poters in een dag lezen en
opnieuw aanbieden in de haven. Het
kan zomaar op één dag gebeuren
bij Kees en Wilma Gommeren in
Kruisland. „Dienstverlening is altijd
een belangrijke tak van ons akkerbouwbedrijf geweest”, vertelt de
gedreven ondernemer. Naar schatting
60% van alle Nederlandse pootgoedexport naar Bangladesh, ofwel
3.000 ton, gaat op zijn erf in het
bewerkelijke kratje. „Altijd een mooie
start van het winterseizoen”, stelt
mevrouw Gommeren.
VOF Gommeren - Testers sorteert
jaarlijks zo’n 5.000 ton eigen pootaardappelen (115 hectare).
Hiernaast verzorgen ze op- en overslag
voor voornamelijk Agrico, totaal
ongeveer 7.000 ton, inclusief de
aardappelen voor Bangladesh. Daarvan
sorteert Gommeren ongeveer de helft.

Snel verstellen
Na lang wikken en wegen besloot het
echtpaar in het vroege voorjaar van
2011 om te investeren in een nieuwe
sorteerinstallatie. Belangrijkste opdracht
die de ontwerpers voor de installatie
kregen was: capaciteit, flexibiliteit,
kwaliteit en overzichtelijkheid. „En
bovendien mocht het allemaal niet te
veel ruimte in beslag nemen om zoveel
mogelijk werkruimte voor gereedstaande
partijen te houden.”
De ontwerpers van Grisnich kwamen met
een tekening waarbij de eerste indruk
meteen goed was. Met de installatie kan
Gommeren heel gemakkelijk omschakelen van partijen ontvangen direct
in kisten en dan wel of niet via de
borstelmachine en/of leesband. Ook
bij het sorteren is de keuze ruim; een
bepaalde maat wel direct lezen, de rest
via de bunkers direct in de kist.
Gommeren: „Een paar tikken op het
touchscreen van Tolsma en alles draait
weer.” Tolsma kan desgewenst op
afstand op het bedieningsscherm mee-

kijken en tips geven. „Dat is in het begin
zeker handig”, heeft Gommeren ervaren.

Degelijk en duurzaam
De constructie van de Grisnich installatie
noemt Gommeren robuust. „Veel degelijker dan ik had verwacht.” De trommelmotoren vergen weinig onderhoud, net
als de Chevron transportbanden. „En voor
de service kan ik 24/7 rekenen op
assistentie. Dat moet ook wel, zoals wij
op het scherp van de snede werken.”
Dat Grisnich veel ervaring heeft in
sorteermachines voor fritesfabrieken die
continu draaien, is voor de pootgoedteler
een geruststellend idee. „Dat betekent
dat de machine zeker een generatie
mee kan.”
De traploze instelling van het sorteergedeelte bevalt de dienstverleners goed.
„Naar gelang de aardappelvorm kunnen
we de snelheid en de schudbeweging
goed aanpassen”, stelt Gommeren. Ook
de productvriendelijkheid van het geheel
noemt hij nog als pluspunt. „Alles is goed
doordacht, zoals beperkte valhoogtes.”

Orders voor in kratjes voor Bangladesh betekent
voor Kees en Wilma Gommeren de start van het
sorteerseizoen. De Grisnich installatie is daarop
afgestemd.

Op tour met Tolsma-Grisnich?
Potato Europe wordt dit jaar op 11 en 12 september in aardappelhoofdstad Emmeloord
gehouden. Uiteraard zal voorloper Tolsma-Grisnich er de laatste innovaties tonen, zoals het
Track & Trace systeem én de Grisnich aardappelscanner.
De Tolsma-Grisnich specialisten praten bezoekers graag bij op de stand, maar het is ook
mogelijk om kosteloos met de ‘Tolsma-Grisnich tour’ mee te gaan. Dat geeft gelegenheid
de producten daadwerkelijk in de fabriek te bekijken. Ook kunt u met onze specialisten
nabijgelegen bewaarplaatsen en verwerkingsinstallaties bekijken, waar verschillende
producten van Tolsma en Grisnich in bedrijf zijn.
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