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Bijlsma Hercules AWK500:

Bij de foto’s 1 – 4
[1] Een constante toevoer van zakken is belangrijk.

[3] De zakkenlift brengt de zak naar de grijper.

compact in één keer stapelen en wikkelen

[2] Vanaf de naaiband wordt de zak door de
zakkenkantelaar op de rollenband geduwd.
De geleidingsplaten zorgen ervoor dat de zak
wat uit elkaar getrokken wordt.

[4] In de onderste stand van de vultrechter loopt
de wikkelklos via een geleider naar beneden.
Vanaf de vijfde laag kan de wikkelaar beginnen
met wikkelen.

In één keer stapelen en wikkelen op hetzelfde platform, dat kan met de Bijlsma Hercules AWK500 palletiseerder.
Deze palletiseerder is in 2003 door machinefabriek Bijlsma op de markt gebracht. Het is een compacte en
toegankelijke machine die flexibel inzetbaar is.

P

alletiseermachines zijn tegenwoordig
bijna niet meer weg te denken uit de
pootgoed- en uiensector, maar ook in de
industriële verwerking wordt gebruik gemaakt
van dezelfde palletiseerders. Veel telers hebben
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behoefte aan een betaalbare en eenvoudige
machine. Daarnaast vragen de afnemers
producten in uiteenlopende verpakkingen.
Machinefabriek Bijlsma in Franeker maakt
machines voor het in- en uitschuren van aard-

appelen, uien en andere knolgewassen. Sinds
1998 zit er ook een palletiseermachine in het
leveringsprogramma. Vanaf 2003 is de Bijlsma
Hercules AWK500 palletiseerder in productie.
Deze palletiseerder kan uitgerust worden met

een automatisch wikkelsysteem en is een
geschikte machine om direct bij het sorteren
van het product op te zakken. Tot nu toe zijn er
zo’n 25 palletiseermachines met automatische
wikkelaar verkocht. De helft van de verkochte
machines wordt gebruikt voor het opzakken
van pootaardappelen. De andere helft wordt
ingezet in de industriële verwerking.

Werking
De Bijlsma Hercules palletiseerder stapelt pallets
met behulp van een zakkenlift. Veel concurre-

Bijlsma Hercules AWK500
Maximale werkhoogte (m)
Maximale stapelhoogte (m)
Lengte x breedte x hoogte (m)
Capaciteit (ton per uur)
Aanschafprijs palletiseerder
Aanschafprijs wikkelsysteem
(optie) af fabriek gemonteerd

4,2
2,3
3,65 x 2,5 x 3,2
4à5
€ 40.175
€ 6.675
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De ervaringen van gebruikers
Maatschap Westerdijk
Garsthuizen

Ytzen Pieter van der Werff
Oude Biltzijl

Ytzen Pieter van der Werff:“In één keer opstapelen en wikkelen bespaart
een handeling.”“De Bijlsma Hercules palletiseerder
kochten we in de herfst van 2005.Voorheen stapelden
we de zakken handmatig. Een stukje arbeidsverlichting
en capaciteitsverhoging was de reden voor de automatisering. De machine kan in één keer opstapelen
en wikkelen. Dat bespaart een aparte handeling.
Daarnaast is hij compact. Het stapelen is zeer afhankelijk van de man die opzakt. Constant afzakken en goed strak naaien is
belangrijk voor regelmatig gestapelde pallets. De naaimachine is eigenlijk
de zwakke schakel. Het automatische wikkelsysteem wikkelt goed. Het systeem vergt wel enige afstelling.Tot nu toe hebben we geen onderhoud
gehad. Er vliegt wel eens een baal door over de rollenband. Dit heeft vooral
te maken met de manier van afzakken en hoe de zak van de afzakband
op de rollenband terechtkomt. Het komt heel enkel voor dat de lift in de
thermische beveiliging schiet. De service van Bijlsma Hercules is goed.
De palletiseerder was eerst nog niet helemaal klaar, maar alle problemen
zijn opgelost. Het is een geschikte machine voor 30 à 50 hectare pootaardappelen om direct bij het sorteren te kunnen opzakken.”
Rapportcijfer: 8

A.N. Boekel Handel
Waarland

rende machines gebruiken een opvoerband. De
capaciteit van deze machines ligt meestal hoger,
maar een dergelijke uitvoering neemt ook aanzienlijk meer ruimte in beslag. De Bijlsma
Hercules staat op minder dan 10 m2 en is van
drie kanten toegankelijk. Daardoor is een zeer
flexibele opstelling mogelijk. Vanaf de afweger
gaat de zak over de naaiband via de naaimachine
naar de palletiseermachine. Een zakkenkantelaar duwt de zak om naar de rollenband. Deze
rollenband transporteert de zak naar de zakkenlift. De zakkenkantelaar treedt in werking zodra
de zak tegen de voelspriet aankomt. De rollenband begint dan ook te draaien. Met behulp van
een optische sensor wordt bepaald hoe ver de
rollenband de zak moet verplaatsen. De zak
moet namelijk midden op de zakkenlift terecht-

In Oude Bildtzijl heeft Ytzen Pieter van der Werff in maatschap met zijn
ouders een akkerbouwbedrijf van 90 ha. Op 50 ha worden pootaardappelen verbouwd waarvoor land wordt bijgehuurd.

komen. Afhankelijk van de zakkenmaat moet je
deze sensor verstellen. De rollen hebben een
speciale vorm zodat de zakken wat vlak worden
getrokken. Daarnaast is één van de geleidingsplaten van de rollenband te verstellen zodat de
zak meer of minder wordt begeleid. De zakkenlift brengt de zak naar de grijper. Deze grijper
legt de zak volgens het ingestelde stapelprogramma op de gewenste plaats. De vultrechter boven de pallet fungeert als hulpmiddel bij het stapelen. In deze vultrechter zit een
optische sensor voor het bepalen van de hoogte.

Toevoer
Voor een regelmatig gestapelde pallet is het
belangrijk dat de toevoer van zakken constant
is. Het begint bij het vullen van de zak onder de

afweger. Een constante manier van opzakken
geeft een regelmatiger gestapelde pallet. De zak
moet daarbij recht op de naaiband terechtkomen. Het merk zakken heeft ook een grote
invloed op het stapelen. De gebruikers geven
aan dat het stapelen zeer afhankelijk is van de
man die opzakt.

Wikkelaar
Een Bijlsma Hercules palletiseerder is optioneel
uit te voeren met een automatische wikkelaar.
Bij deze versie is de wikkelaar geïntegreerd in de
vultrechter. Door de vultrechter loopt een ketting waaraan de wikkelklos is bevestigd. Op de
eerste versie werd deze ketting aangedreven via
een V-snaar. Op het punt dat de wikkelklos om
de hoek van een pallet moet, wilde deze V-snaar

A.N. Boekel Handel in Waarland verhandeld jaarlijks circa 60.000 ton
vollegrondsgroenten zoals aardappelen, uien, sluitkool, knolselderij,
prei en broccoli. De Bijlsma palletiseerder wordt gebruikt voor het
opzakken van 3.000 ton knolselderij in 10 kg netzakjes.
Niels Boekel:“Goedkoper met wikkelnet dan karton.”
“In december 2005 is een Bijlsma Hercules palletiseerder met automatische
wikkelaar aangeschaft.Voor het opzakken van knolselderij waren een flink
aantal aanpassingen nodig. De grootte van de knolselderij maakt het stapelen van de zakken moeilijk. De knollen zakken namelijk naar de laagste
delen. Aan het hefframe is daarom een kooiconstructie van stalen pennen
gemonteerd waar direct omheen gewikkeld wordt. Op deze manier blijven
de netzakjes op hun plaats. De kooiconstructie wordt tegelijk met het liften
van het hefframe omhoog getild.Voorheen werd handmatig gestapeld.
Door deze palletiseermachine kan een mannetje uitgespaard worden en
kan goedkoper verpakkingsmateriaal gebruikt worden. Door direct te wikkelen kan wikkelnet in plaats van karton worden gebruikt. De wikkelaar is
wel een zwak punt. De wikkelrol moet vierkant om de pallet heen. De rol
maakt daarom een vrij haakse hoek waardoor het wikkelnet in de hoeken
een moment slap hangt. De wikkelaar is eigenlijk te licht gebouwd.
De wikkelrol wil namelijk door een grote weerstand van de ketting aflopen.
Maar over het algemeen ben ik tevreden over deze machine.”
Rapportcijfer: 7

nog wel eens doorslippen. De recentere versies
hebben daarom een kettingoverbrenging met
motorbeveiliging. Als de wikkelklos te strak
gespannen staat, stopt de motor. Op de bedieningskast is aan te geven na hoeveel zakken het
wikkelsysteem moet beginnen met wikkelen.
Daarnaast is het aantal wikkellagen in te voeren. Het instellen van de juiste netspanning is
vrij gevoelig. Met een stelbout kun je de spanning op het wikkelnet aanpassen. De wikkelklos
hangt onder de vultrechter. Daardoor ligt de
klos in de laagste stand van de trechter op een
geleider. Zodra de palletiseerder met de vijfde
laag begint, kan de wikkelaar beginnen. Om te
beginnen moet je het wikkelnet vastknopen aan
een hoek van de pallet of onder de eerste te stapelen laag leggen. Zodra de pallet gewikkeld is,

Maatschap Westerdijk heeft in Garsthuizen een akkerbouwbedrijf
van 106 ha inclusief bijgehuurd aardappelland. Het areaal pootaardappelen omvat 56 ha waarvan gemiddeld tweederde wordt opgezakt.
In de herfst van 2003 is een Bijlsma Hercules palletiseerder met
automatische wikkelaar aangeschaft.
Bert Westerdijk:“Het wikkelprincipe is goed, alleen de netspanning is
moeilijk in te stellen.”
“Bijlsma Hercules kwam destijds als eerste met een palletiseerder met automatische wikkelaar op de markt. De machine straalt eenvoud uit en is zeer
toegankelijk. Doordat ik één van de eersten was met het wikkelsysteem,
duurde het lang voordat het automatisch wikkelen operationeel was.
De toevoer van zakken steekt heel nauw. Het is heel belangrijk hoe de zak
op de rollenband valt. De spriet voor het omgooien van de zakken vanaf
de naaiband naar de rollenband werkt niet altijd. Als de toevoer constant is,
dan stapelt de palletiseermachine regelmatig. Het wikkelprincipe is goed.
De pallet blijft zelf stilstaan. Het is alleen wel lastig om strak te wikkelen.
De spanning van het wikkelnet is namelijk moeilijk te regelen. Halverwege
een wikkelklos maakt deze veel meer omwentelingen. Daardoor staat er ook
een andere spanning op het wikkelnet. Daarnaast slijt de V-snaaraandrijving
van de wikkelketting snel, omdat bij een te hoge spanning op het wikkelnet
de V-snaar wel eens doorslipt. Over het geheel gezien functioneert de
palletiseermachine goed.”
Rapportcijfer: 7

moet je het net afsnijden en vastknopen.
Om een pallet strak te wikkelen, moet de netspanning steeds optimaal zijn. In de praktijk
blijkt het lastig te zijn om strak te wikkelen.
Een precieze afstelling van de spanning is
belangrijk. Indien met plastic folie gewerkt
wordt, is er een volautomatische aanleg- en
afknipinstallatie beschikbaar. Deze installatie
bestaat uit een verhitte snaar met klem.

Bediening
De bediening van de palletiseerder gaat eenvoudig via een display met enkele druktoetsen.
Je kunt kiezen uit meerdere basis stapelprogramma’s en het is mogelijk om zelf een
stapelprogramma te maken. In een stapelprogramma staan de coördinaten van de zakken
van de eerste twee lagen. De daaropvolgende
lagen zijn in feite een kopie van de eerste twee
lagen. Door de coördinaten te veranderen, kan
de positie van een zak op de pallet veranderd
worden. De gebruikers geven aan dat het lastig
is om een optimaal stapelprogramma te krijgen.
Zodra je een mooie pallet hebt, kun je maar
beter van de instellingen afblijven.

Prestatie

Via een display met druktoetsen kun je kiezen
tussen verschillende stapelprogramma’s.
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De grijper brengt de zak naar de juiste positie.

Hoe ver een zak over de rollenband gaat ,
wordt bepaald door een optische sensor.

De optische sensor in de vultrechter is te
verstellen voor een andere zakkenmaat.

De capaciteit van de Bijlsma Hercules palletiseerder met wikkelaar is ongeveer 4 à 5 ton per uur.
Dit komt overeen met ongeveer vier pallets van
50 keer 25 kg zakken. Theoretisch kan de palle-

tiseerder wel 8 à 9 ton per uur doen. De wikkelaar kan dat alleen niet aan. Deze kan pas vanaf
de vijfde laag beginnen met wikkelen en is nog
zeker een minuut bezig met het afwikkelen van
de laatste omwentelingen als de palletiseerder
al klaar is. Daar tegenover staat dat een aparte
wikkelhandeling overbodig is. De gebruiker kan
altijd een stevige en gewikkelde pallet uit de
machine halen.

Bijlsma Hercules AWK500
Over het geheel gezien, functioneert deze palletiseermachine goed. Bij een optimale toevoer van
zakken kan de palletiseerder heel regelmatig stapelen. Het wikkelprincipe is ook goed. Een strak gewikkelde pallet, en dus een optimale netspanning,
vergt wel enige afstelling. De optische sensoren
zijn gevoelig en vereisen eveneens een goede
afstelling. De Bijlsma Hercules AWK500 is compact
en zeer toegankelijk.

Voor en tegen
+ Compact
+ Zeer toegankelijk
+ Stapelt regelmatig
– Sensoren zijn gevoelig
– Afstelling wikkelsysteem
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