In de rubriek Tech & Mech is er aandacht
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producten uit de sector. Een plek waar
techniek en mechanisatie structureel
aandacht krijgen.
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Al vijftien jaar maakt Bercomex een
machine die zakjes met poedervormige bloemenvoeding tijdens het
binden in de bos verwerkt. Voor
zakjes met vloeibare voeding was
zo’n machine er nog niet. “Poeder
blaas je zo weg als er eens een zakje
scheurt, maar als een zakje met
vloeibare voeding scheurt, wordt
alles plakkerig en vervuilt de machine. En telkens schoonmaken
kost tijd”, zegt Björn Bierman, sales
manager bij Bercomex. Chrysal
International klopte bij de machinebouwer aan om daarvoor een oplossing te bedenken. Het resultaat: de
Chrymo Liquid Binder.
Het resultaat is een machine met
een uitneembare cassette voor
de zakjes. Bij vervuiling kan deze
‘dispenser’ eenvoudig worden gedemonteerd en gereinigd. “Vergelijk
het met een koffiemachine”, zegt
Bierman. “Daarbij kun je ook losse
onderdelen eruit halen om schoon
te maken. Daarmee is het onderhoudsprobleem opgelost. Het kwetsbare gedeelte kan apart worden
gereinigd. De machine kent daardoor weinig ‘down time’.” De cassette is in vier minuten te vervangen.
Om te voorkomen dat de machine
tijdens het reinigen stilstaat, levert
Bercomex een extra cassette voor
2.000 euro.
De Chrymo Liquid Binder wordt
op de bloemenlijn geplaatst, aldus
Bierman. “De zakjes zitten op een
string in een doos. De string wordt
de machine in getrokken. Per bindmoment wordt één zakje aan de bos
toegevoegd en onder het elastiekje
meegebonden.” De Chrymo Liquid
Binder kan per uur 4.000 zakjes
verwerken. “Dat geldt voor kleinere
bossen met een kleine diameter. Bij
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Vloeibare
bloemenvoeding
meegebost
grotere boeketten en bij dikke stelen
is de capaciteit ongeveer 3.600.”
Volgens Bierman kunnen bedrijven
die zelf de zakjes aan de bossen
toevoegen flink besparen op arbeid,
want daar zijn normaliter één of
twee mensen voor nodig.

EERSTE MACHINES DRAAIEN
De eerste drie machines draaien al
in Engeland. Chrysal kreeg vanuit
die markt de eerste signalen dat
er geen personeel meer te vinden
was en dat automatisering van het
‘zakjes plakken’ gewenst was. Berco-

mex levert in januari nog eens tien
machines af in dat land. Bierman
verwacht dat de Chrymo Liquid
Binder in Nederland vanaf februari
leverbaar is. Hij schat dat misschien
negentig procent naar boekettenmakers zal gaan, maar zeker ook naar
bloemenkwekers die aan de retail
leveren. “De eerste drie offertes
hebben we uitgebracht. Daaronder
zit een leliekweker die aan een grote
Britse retailer levert. Dat zien we vaker gebeuren: grootwinkelbedrijven
vragen van hun kwekers dat zij de
zakjes aan de bossen toevoegen.”
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