Als de lelies in de kisten terechtkomen, zitten deze nog in
elkaar en steken boven de kist uit. Een extra schudbewerking
is nodig om de bovenzijde van de bollen onder de rand van
de kist te brengen en stapelen mogelijk te maken.

Wat tegenvalt

12

Vanaf de spoelinstallatie komen de bollen over een verdeelband in een van de twee tussenbunkers. Om bolbeschadiging
te voorkomen wordt de tussenbunker omhoog getrokken
tot vlak onder de toevoerband. Dit kan doordat de binnenste
wand van de bunker van flexibel materiaal is en bij het
omhoog halen oprolt. Tijdens het vullen meet een sensor
de afstand tot de bovenkant van de bollen en geeft het
signaal af om de tussenbunker geleidelijk te laten zakken.
Als de bunker vol is, verandert de draairichting van de

Uitvoering

Door twee tussenbunkers kan de heftruck zeer efficiënt
worden ingezet. In een vloeiende opeenvolging van handelingen rijdt hij naar een tussenbunker en lost de inhoud in
de kist, zonder deze weg te zetten. Zo’n efficiënte logistiek
betekent tijdwinst.

Meest opvallend

verdeelband. De heftruckchauffeur heft vervolgens de
bodem van een lege kist vlak onder de bodem van de
tussenbunker. Deze bodem bestaat uit een rollenbaan die
aan voor- en achterzijde in een geleidebaan lopen. Op die
rollen ligt een doek waarvan de bovenkant vastzit aan de
binnenkant van de dubbelwandige wand. Het doek is onder
de rollenbaan teruggehaald naar een rol aan de bovenzijde
van de tussenbunker. Deze rol windt via een elektromotor
het doek op. De rollenbaan verdwijnt daarbij in de dubbele
buitenwand. Tijdens dat oprollen wordt de opening in de
bodem dus steeds groter zonder dat het doek beweegt waardoor de kans op bolbeschadiging minimaal is. De heftruckchauffeur laat vervolgens de kist zakken en neemt zo de
lading uit de tussenbunker over. Het gehele proces van overpakken duurt amper 20 seconden.

500 liter
elektromotoren
20 sec
maximaal 40 kisten
per uur
385.000 euro met
rvs-toevoerband
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Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

Richtprijs

Inhoud tussenbunker
Aandrijving
Vullen kist
Capaciteit

Technische gegevens

Tussenbunkers met rollenbodem beperken
arbeid met heftruck.

Kort en krachtig

rollenbaan. Een elektromotor windt het doek van
onder op. De rollenbaan verdwijnt in de dubbele
buitenwand.

[2] Het doek in de bodem loopt boven en onder over een

met elk een bodem die bestaat uit een rollenbaan en
een flexibele binnenste wand.

[1] De Foekema kistenvuller heeft twee tussenbunkers

Bij de foto’s

Logistiek kent dit systeem grote voordelen. Gelet op het
tempo van het vullen van een kist lijkt dat een heftruck
met chauffeur uit te sparen.

Wat levert het op?

16:35

Machinefabriek Foekema uit Lemmer, heeft samen met een
bollenteler een speciale kistenvuller gemaakt.

28-11-2007

Profiel

Slimme logistiek

Foekema kistenvuller
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