Moba:automatisering ei-verwerking
iseenexporttopper
In eieren en ei-verwerking is Nederland een belangrijke partner. De automatisering in
die de sector helpt mondiaal te concurreren en zijn we de grote speler. Nederland heeft
Moba, de ontwerper, bouwer en leverancier van eiersorteer- en verpakkingsmachines
met complete productielijnen. Minder basisarbeid, meer snelheid, nauwkeurigheid en
voedselveiligheid. Eenvoordeel voor concurrentiekracht.
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ijna vanzelfsprekend belanden we voor de machineleverancier aan de internationale ei-verwerkende industrie inBarneveld.Inhet centrum van het traditionele pluimveegebied van
Nederland worden in 1947de eerste machines voor de snel groeiende
ei-en pluimveesector geproduceerd. Alsinde decennia daarna om
meer en vooral meer verfijnde automatisering wordt gevraagd, weet
Mobawat het te doen staat. In 1962wordt de stap gezet met volautomatische eiersorteermachines en in 1970wordt daar een verpakkings-

lijn aan gekoppeld. Dangaat het snel.Deei-verwerkende industrie
richt zichniet alleen op kwaliteit envoedselhygiëne, maar moet ook
meewerken aan een lageeindprijs, omdat consolidatie inde sector
en retail dit vraagt. Het antwoord ligt invoortgaande automatisering
en gebruik van innovatieve computertechnieken. Eenmachine werkt
nauwkeuriger en tegelijkertijd voordeliger en dat iswaar de afnemers
van Moba behoefte aan hebben omdetoenemende concurrentie het
hoofd te kunnen bieden. Detechniciweten wegen en transporteren

te combineren en introduceren de inmiddels internationaal befaamde
'Gentle Touch',de zachte hand die ook machinaal voorzichtig met
breekbare eieren weet om te gaan.Degroei komt in een stroomversnelling en de export komt grootschalig op gang.Want alleproducenten en ei-verwerkende industrieën moeten mee inhet tempo dat
nooit meer zalafnemen. Iedere afnemer heeft zijn specifieke wensen
en eisen.Alsde ontwerpers van Mobadaarop telkens een antwoord
weten te formuleren, isde basis gelegd voorwereldwijd toepasbare
modulaire apparatuur, waarmee nagenoeg iedere klantwens in te
vullen is.
Strenge eisen
Naast de mondiger wordende consument en de gedeelde ketenverantwoordelijkheid, leggen overal ter wereld ookoverheden de eisector
in toenemende mate eisen op.Dekwaliteit van het product mag
niet ter discussie staan en decontroles op optimale zuiverheid en
bacteriële verontreiniging nemen toe.Voedselveiligheid vraagt steeds
meer aandacht. Deveiligheid van de medewerkers in de fabrieken is
aan regels gebonden. Enterwijl alles sneller, beter en veiliger moet,
mogen de prijzen niet stijgen.
Elkproductiebedrijf en elkeverwerker zoekt naar manieren om een
beter product tegen een gelijkblijvende ofliefst lagere prijs te kunnen
bieden.Voorde oplossing rekenen zeookop Moba.Het bedrijf moet
debasis leggen vooreen economische verwerking. Dat maakt de
export sterk afhankelijk van het succes om dat voorelkaar krijgen.
Met technisch vernuft, hogere capaciteiten, robuuste machines, lage
onderhoudskosten en een lange levensduur slaagt Moba daarin.Het
gevarieerd programma machines en productielijnen wordt overal ter
wereld geïnstalleerd.
Digitaal tijdperk
Neem de kleinschalige onderneming die een sorteermachine in
bedrijf wilnemen. Deinvestering isdan niet per definitie gebaseerd
opvolcontinu bedrijf en vraagt soms een langere termijn om terug
te verdienen. Indit segment zien we de gebruikers van zogenaamde
handpakkers.In deze systemen kunnen deeieren zowel met de hand
worden opgelegd alsautomatisch, alnaar gelang de gewenste configuratie.Nade selectie van deeieren opgewicht, worden zemet de
hand ingepakt. Hetonderhoud moet minimaal zijn en de betrouwbaarheid groot.
Voordegrotere afnemers ontwikkelt Moba volledig
computergestuurde sorteerinstallaties. Geschikt om snel enorme
volumes teverwerken, zonder dekwaliteitscontrole te verzaken.

Een Moba-mochine inbedrijf.

Moba biedt de deelnemers inde industrie dejuiste tools.Medio 1993
zet het bedrijf eenvolgende baanbrekende stap.Het programma
biedt de 'Omnia'. Devoor die tijd geavanceerde computertechniek
wordt ingeschakeld bij het nogefficiënter laten uitvoeren vande
betrouwbare principes van individuele ei-behandeling.Deinnovatie
zet door en alsnel loopt Mobawereldwijd voorop met onder
andere autocandling, het automatisch registreren van afwijkingen
in producten. Eris inmiddels sprakevan devierde generatie
Omnia sorteermachines en deze isuitgegroeid tot een succesvol
exportproduct met uitgebreide mogelijkheden om automatisch grote
partijen eieren optimaal hygiënisch teverwerken. Dewereld ishet
digitale tijdperk binnengetreden. Moba zet de computer aan het
werk inde machines en productielijnen en het exportsucces kent
nauwelijks een grens.
Elkaarverstaan
Zokrijgt elkeafnemer en eindgebruiker deenkelvoudige machine
ofdecompleet turnkey opgeleverde productielijn waarmee hij
zijn positie in de markt kan behouden en versterken. Dat kan niet
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anders dan opbasisvan een zeer persoonlijk klantencontact en een
verregaande vorm van samenwerking. OmMoba overal dichtbij de
klant te houden zijn erwereldwijd acht Mobakantoren operationeel,
vanwaaruit zowel service-alsverkoopafdelingen actief zijn.Het
hoofdkantoor bevindt zichin Barneveld terwijl deoverige zeven
kantoren zichbevinden inGroot Brittannië,Japan, China,Maleisië en
driedaarvan indeVerenigde Staten. Inmeer dan zestig landen werkt
Moba samen met agenten. Dichtbij de klant en in detaai van de klant,
daar vraagt deexport indeze branche om.Jemoet alsleverancier de
cultuur van depluimveehouderij kennen,je moet alle details vande
werkwijze en omstandigheden kunnen doorgronden.
Hetvoordeelvan samenwerking binnen eenwereldwijd netwerk van
lokaalbekend eigen personeel en agenten ishet 'elkaar verstaan'.
Despecifieke vraag, ingegeven door de plaatselijke markt en
omstandigheden, kan langs dieweg goed worden doorgegeven aan
de ontwerpers en technici,diede oplossing bedenken. Deregionale
verkoopmanagers laten zichadviseren en ondersteunen door
marketing-en technische experts.Samen weten zede specifieke
wensen omte zetten in oplossingen. Hetdirecte en persoonlijke
contact met degrote mondiale markt vraagt een enorme inzet
van een gedegen en gelijkvloerse organisatie. Maar alleen deze
opzet behaalt op deexportmarkt het beoogde resultaat. Wieineen
dergelijke branche denkt snel te scoren met een kleine organisatie,
vergist zich.Ener isnogeen anderbelangrijke voordeel:met de
betrokkenheid van de partijen inhet netwerk brengje ookde
dagelijkse ervaringen met demachines en systemen van Moba onder
de aandacht. Mogelijke verbeteringen en slimme aanpassingen
kunnen nu per omgaande aan derelatiesworden aangeboden.

effent de route van ontwerp tot product en helpt dekwaliteit te
borgen.Mobaverkiest één centrale plaats voor de productielijn,
omtechnische kennis en ervaring bijeen te houden. Meteen
eigen spuitgieterij voor kunststof en een plaatwerkerij voorde
machineonderdelen kan men dekwaliteit garanderen. Vooreen
precisiematrijs hoeft men bij niemand aan te kloppen.Diewordt met
de grootste zorgineigen werkplaats vervaardigd. Hetbedrijf beseft
terdege datjejuist met een exportproduct snel onderuit kan gaan
alsergens verweg de kwaliteit teleurstelt.Jekunt nog zo'n sluitend
netwerk hebben, de gebruiker stapt onmiddellijk naar een concurrent
alsde kwaliteit zich verraadt.
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Modulairsysteem
OMNIAkan opeen belangrijk exportsucces bogen.Datisniet zonder
reden.Degevarieerde en altijd specifieke vraag uit alledelen van de
wereld kan alleen worden beantwoord vanuit een breed perspectief.
EnOMNIAvoorziet niet in een rechtlijnige sorteermachine maar in
een modulair systeem omelkegewenste productielijn meeopte
bouwen. Devolautomaat sorteert op gewicht en kleur alsmede op
afwijkingen zoals breuk, bloed en vuilschaligheid.Vraagt de afnemer
omeenverpakkingslijn dan wordt die aangesloten. Naarwens kan
worden verpakt op zowel tray als inconsumentenverpakking.Al
naar gelang deomvangvan het productiebedrijf biedt OMNIAeen
capaciteit van 30.000tot 180.000eieren per uur.
Alsdewerkplaats de samenbouw van het geautomatiseerde
productiesysteem tot een goed einde heeft gebracht, pakt het
installatieteam de inwerkingstelling op.Naeen korte testfase,
bedoeld omdejuiste werking te controleren en deeindgebruiker met
de productieprocessen en digitale aansturing te laten kennismaken,
wordt de lijn in handen van degebruiker gegeven. Hoever de
afstand tussen hem en Barneveld ookis,de helpdesk garandeert 24/7
ondersteuning en de plaatselijke agent staat paraat.

Productiecentraal
Allemachines en automatiseringslijnen worden in Barneveld
getekend, gecombineerd en gebouwd. Daaris de technische
knowhow gecentraliseerd, worden de praktijkervaringen gemeld
en alle ontwikkelingen op devoet gevolgd.Doorde kennis centraal
te houden kunnen debeste specialisten zichovervragen uit de
markt buigen en kan een technische afdeling snel met een passend
antwoord komen.

Openexportkansen
Export.Het lijkt een normale levering van een normaal product,
slechts anders van karakter door degrotere afstand en een aantal
grensoverschrijdingen. Dit voorbeeld van Moba leert dat het om
denken en plannen op delange termijn gaat. Datje een andere
organisatie moet opzetten en datje,nog meer dan bij nationale afzet
alhet geval is,goed naar de afnemer moet luisteren omje product
aan zijn wensen aan te passen.Doeje dat goed, dan liggen de
exportkansen open voor de serieuze en oplettende kandidaat met een
lange adem.

Metbehulp van moderne CAD-CAMtechniek worden de machines en
productielijnen getekend en in productie gegeven. Computertechniek
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Elkei wordt nauwkeurig gecontroleerd.

