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Mechatec kistenreiniger
Doordachte totaalmachine
Bewaarkisten kunnen een lastige besmettingsbron zijn. Om een goede bedrijfshygiëne te behouden is
het belangrijk mogelijke besmettingen terug te dringen door goed te reinigen en te desinfecteren.
Mechatec ontwerpt en bouwt kistenreinigers naar specifieke wensen.

A

l sinds de jaren negentig is Henk Petter
van Mechatec uit Tollebeek bezig met
de ontwikkeling van automatische
kisten-reinigers. Na de start van zijn eigen
onderneming in 2004 zijn er inmiddels vijf
machines verkocht. De vraag naar kisten-
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reinigers neemt toe. Dit komt doordat er meer
aandacht is voor de reiniging van bewaarmateriaal. Bacteriën en schimmels in kisten vormen
immers een bron van besmetting voor agrarische producten. Mechatec levert verschillende
typen. De meest uitgebreide uitvoering reinigt

en ontsmet in één werkgang. Ook bestaat een
twee fasen machine, die reinigt en ontsmet in
aparte werkgangen.

Drie delen
De kistenreiniger van Mechatec kun je opdelen

in drie delen. Aan de voorkant zit het aanvoerpunt voor de kisten. Dan volgt de wasruimte
waarin de reiniging en eventueel de ontsmetting plaatsvindt. Aan het eind van de machine
is het afvoerpunt van de kisten. De kisten worden met een transportband door de wasruimte
getransporteerd. Het aanvoerpunt kan uitgerust worden met een kantelsysteem. Met
een heftruck plaats je hierin de kisten. Na
het plaatsen draait de machine automatisch
de kantelarm omhoog. De lege kist komt op
de kop op de transportband te staan. Bij het
omdraaien van de kist valt de loshangende
grond uit de kist. Doordat deze grond buiten
de machine valt, hoeft het waswater dit dus
niet weg te spoelen. Door het kantelmechanisme heb je geen kantelaar nodig op de heftruck
waardoor er minder ‘gesmeer’ op het erf is. Het
mechanisme vergt wel een handige chauffeur.
Wanneer de transportband leeg is, kantelt de
kist namelijk vrij snel na het neerzetten. Met

Bij de foto’s 1 - 4
[1] Voor de reiniging van de binnenkant zorgt
een op de kop staande L-vormige sproeibuis.
Aan het eind van deze sproeibuis zitten veel
spuitdoppen. Er zijn nog aansluitpunten vrij om
extra spuitdoppen te monteren. De sproeibuis
verplaatst zich langs de kistwanden. Ook draait
deze dan rond.
[2] De sproeibuis voor de buitenkant draait
om de kist heen. Op de buis zitten extra spuitdoppen voor de palletopeningen.
[3] De machine heeft een eenvoudige
bediening via een paar knoppen.
[4] Bij het ontsmetten neemt normaal de
concentratie van het vloeistofmiddel gedurende
de dag af, doordat waterdruppels van kisten in
de opvangbak terechtkomen. Een automatisch

regelsysteem meet de concentratie en pompt
eventueel extra middel bij, waardoor de
concentratie gelijk blijkt.

Mechatec kistenreiniger
Reiniging
Druk spuitkoppen
Afstand tot kist
Hoeveelheid water
Capaciteit
Ontsmettingsmiddel
Richtprijs complete reiniger

L-vormige sproeibuis
15 tot 45 bar
20 tot 25 cm
50 - 150 liter per kist
300 tot 400 per dag
1 kuub per kist
80.000 euro
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rapport
De ervaringen van gebruikers

Nico Gebbink,
Espel
Willem Maik van Dalen,
Swifterbant
Frans Renne,
Biddinghuizen

Frans Renne heeft nabij Biddinghuizen een akkerbouwbedrijf van
45 hectare. Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in de reiniging
en de ontsmetting van kisten, bewaarplaatsen en sorteerinstallaties.
In 2005 heeft hij een kistenreiniger aangeschaft voor de verhuur.

Nico Gebbink van VOF Gebbink in Espel heeft een akkerbouwbedrijf
van 72 hectare. Het hoofdgewas is 40 ha pootaardappelen. In augustus
2006 heeft hij met de machine van Renne Kistenreiniging zijn 1.200
kisten gewassen en ontsmet.

Willem Maik van Dalen heeft in Swifterbant een akkerbouw- en loonbedrijf. Bij het bedrijf is een bewaarplaats voor 1.500 wortelkisten.
Ook bewaren ze losgestorte aardappels en uien. Afgelopen jaar is
een Mechatec tweefasen kistenreiniger gekocht.

Frans Renne: “Nette schone kist, geen besmettingsbron.”
“De kistenreiniger is aangeschaft voor het wassen én
ontsmetten van kisten. Deze machine levert goed
waswerk en doodt ook de bacteriën voldoende af.
De machine gebruikt veel water onder een lage druk.
Het vele water geeft een goed spoeleffect waarmee
je alles weg krijgt. Door de lage druk ontstaat geen
verruwing van het hout waardoor je niet steeds
krachtiger hoeft te reinigen. Het vele water heeft ook
een nadeel.Want niet alle boeren hebben een goed werkende puls bij huis.
Dit levert wat extra werk, maar hiervoor zijn wel oplossingen. De capaciteit
is goed. De machine kan ruim 45 kisten per uur goed reinigen. Dan zijn wel
twee heftrucks nodig, zeker wanneer de transportlijnen wat langer zijn. De
machine heeft afgelopen jaar naar tevredenheid gedraaid, wel waren er wat
opstartmoeilijkheden. De volledige elektrische aandrijving werkte eerst wel
goed, later kwamen er wat storingen. De fabrikant heeft toen vrijwel alle
elektromotoren omgewisseld voor hydraulische motoren en er zijn ook
andere sensoren ingekomen. Dit werkt nu naar behoren.”
Rapportcijfer 7,5

Nico Gebbink: “Handige machine, er in en er uit.”
“Na de aankoop van een partij gebruikte kisten wou
ik deze ontsmetten.Vanwege de grote hoeveelheid
hebben we de reiniger langs laten komen. De machine werkt goed. Met een capaciteit van 40-50 kisten
per uur hadden we twee heftrucks nodig om het
tempo bij te benen. Om een goede reiniging te houden kan het niet veel sneller. Het prachtige aan de
machine is, dat hij zowel aan de binnen als de buitenkant goed reinigt. Ook de pallet neemt hij perfect mee. Het is erg handig
dat een kantelaar op de machine zelf zit. Hierdoor hadden we geen gesmeer
op het hele erf. Helaas was de machine niet storingsvrij . Een paar sensoren
hadden wat problemen, maar dit waren nog kinderziektes. Ik denk dat ik
over 3 of 4 jaar de kisten weer ga wassen, maar als er eerder problemen in de
aardappelen optreden, doe ik dat sneller. Ik heb de kisten in augustus
gewassen, vlak voordat het gebruiksseizoen begon. Je hebt met het wassen
mooie schone kisten, dat werkt fijn.”
Rapportcijfer 7,5

Willem Maik van Dalen: “Risico vermijden.”
“Als loonkoeler moet je werken met schone kisten.
Door de kisten te wassen en te ontsmetten vermijd
je risico van besmettingen. Afgelopen jaar hebben
we de kistenwasser aangeschaft. Deze willen we ook
gaan gebruiken in de verhuur.We hebben een twee
fasen systeem. Het wassen en ontsmetten moet dus
in twee werkgangen gebeuren. Het voordeel hiervan
is dat je de kisten droog kunt ontsmetten. Hierdoor
trekt het middel goed in de kisten. De planning is om één keer in de zes jaar
de kisten te ontsmetten. Het wassen zullen we ieder jaar doen. Afgelopen
jaar hebben we alleen onze eigen kisten ontsmet. Er waren toen nog wel wat
elektrische storingen. Komende tijd worden hiervoor wat dingen vervangen,
waardoor we komend jaar meer werk met de machine hopen te doen. De
keuze voor deze machine is vooral gemaakt vanwege het reinigingsprincipe.
De spuiten gaan op dezelfde afstand langs de kist en de hoeken en randen
worden extra gereinigd. De kist wordt hierdoor goed en netjes schoon.”
Een rapportcijfer wil Van Dalen nog niet geven, daarvoor heeft hij de
machine nog te kort.

achter en is toegestaan voor gebruik in de
voedingsmiddelenindustrie en bij biologische
bedrijven. Bij het ontsmetten van droge kisten
gebruikt men Wolsid KD 10. Dit middel trekt
goed in de kisten en werkt goed tegen schimmels zoals rhizoctonia carrotae. Dit is waarschijnlijk de veroorzaker van kraterrot in peen.

de aanvoer moet je de machine dus net voor
zijn. Een beetje ervaring en goede capaciteit
zijn dus nodig.

Reiniging
Als de kist op de lopende band staat, gaat deze
het washuis in. Een roldeur sluit het washuis
af. Een goede reinigingsmethode hangt af van
de beste combinatie van druk en volume. Een
gebruikte kist is namelijk vooral in de hoeken
vuil en moet daar grondiger worden gereinigd.
Mechatec gebruikt voor de reiniging van de
binnenkant een op de kop staande L-vormige
sproeibuis. Wanneer de kist in het washuis is,
klapt de buis omhoog zodat die van onderaf
in de kist wijst. De spuitbuis kan zich in zijn
geheel zowel in de lengte als in de breedte van
de kist bewegen. Ook draait de buis tijdens het
spuiten rond. Tijdens het wassen volgt de spuitbuis op een afstand van 20 tot 25 cm de binnenwanden van de kist. Bij een ander formaat kist
moet je twee sensoren verstellen om deze
afstand te behouden. Als de kisten lager zijn,
is een kortere buis nodig. Aan het eind van het
L-vormige gedeelte zitten extra spuitdoppen.
Deze zorgen voor de reiniging van de onderrand van de kist. Door de roterende bewerking
van de buis ontstaat er een extra goede reiniging. De hogedrukstralen komen meer keren
langs dezelfde plek. Hierdoor spuit het vuil weg
en wordt het niet in het hout gedrukt. De spuit
kan in de hoeken even stilstaan voor een inten-
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Arbeidsverlichting

Met een heftruck plaats je de kisten in de kantelaar.Vanwege de opbouw op de trailer staat bij Frans Renne
de kantelaar niet op de grond. Dit went snel.

sievere reiniging. De spuitkoppen werken op
een druk van 15 tot 45 bar. Deze druk wordt
geleverd door een pomp aan de trekker of een
pomp op elektriciteit. Voor het reinigen van
een kist is, afhankelijk van de instellingen,
50 tot 150 liter water nodig.

gemonteerd. Hierdoor ontstaat een sterke straal
door de palletopeningen die de grond op de
palletbalken wegblaast. Een opvangbak vangt
het waswater op. Via een afvoer wordt dit
geloosd. Mechatec is bezig met de ontwikkeling
van een recycler voor het waswater.

Buitenkant

Ontsmetting

Voor de reiniging van de buitenkant loopt rond
de kist ook een L-vormige spuitbuis. Ter hoogte
van de palletbalken zijn hier extra spuitdoppen

Een machine met ontsmetter wordt uitgevoerd
in roestvast staal. Er zit dan rond de kist een
spuitboom die zich tijdens het ontsmetten van

Met de kantelaar wordt de kist na het wassen en
ontsmetten weer van de band gepakt.

voor naar achteren verplaatst. De kist wordt
overspoeld met 1 kuub ontsmet vloeistof.
De vloeistof wordt rondgepompt vanuit een
opvangbak. De concentratie van het middel
neemt normaal gedurende de werkdag af. Dit
komt doordat de kisten water in het bad druppelen. Een automatisch regelsysteem meet de
concentratie en pompt eventueel extra middel
in het bad. Het toegepaste ontsmettingsmiddel
op natte kisten is CID 2100. Dit is volledig
biologisch afbreekbaar. Het laat geen residu

De automatische reiniger heeft als groot voordeel dat het het zware en soms ongezonde
handwerk overneemt. Met een gehuurde
kistenreiniger moeten alle kisten wel in één
keer gereinigd worden. Bij handwerk gebeurt
dit vaak in een verloren uurtje. Een nadeel van
handwerk is het verschil in kwaliteit van de
reiniging per kist. De prijzen voor het reinigen
variëren van 1 tot 3 euro per kist. Maar de
prijsberekening is afhankelijk van je wensen
en verschilt per verhuurder.
Omdat de machine geen extra pompen nodig
heeft, gaat het opstarten van de machine vrij
snel. Afhankelijk van de uitvoering kun je per
dag zo’n 300 tot 400 kisten reinigen. Meestal
heb je hierbij wel twee heftrucks nodig.

Mechatec kistenreiniger
De Mechatec kistenreiniger is een goed doordachte
machine. De reiniging heeft overal een gelijke
reinigingskracht. Er is extra reiniging voor zwaarder
vervuilde hoeken en randen van de kist. Zowel de
binnen- als buitenkant wordt grondig gewassen. De
ontsmetting is te vergelijken met onderdompeling.
De machine heeft veel afstelmogelijkheden en een
eenvoudige bediening. Een goede watervoorziening
en een goed logistiek proces zijn nodig om de
machine optimaal te benutten. Loonwerkers
kunnen er een extra service mee bieden.Thuisgebruikers moeten nog even wachten op de
goedkopere boerenuitvoering.

Voor en tegen
+
+
+
+

Constant reinigingsbeeld.
Extra aandacht hoeken.
Losse grond netjes op 1 plek buiten de machine.
Lage werkdruk.

–
–

Grote wateraanvoer en -afvoer nodig.
Bedrijfszekerheid in eerste uitvoeringen.

Boerenuitvoering
Een complete reiniger heeft een richtprijs van
80.000 euro. Door de maatbouw zijn er grote
variaties in prijs. Met deze prijs is de reiniger
echt een loonwerkermachine. Momenteel
ontwikkelt Mechatec een boerenwasser,

de Rotajet. Met deze machine is het mogelijk
op ieder gewenst moment te reinigen. De richtprijs hiervoor ligt tussen 15 tot 25 duizend
euro.
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