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Delen is het 
nieuwe krijgen

Als Habasit hebben wij veel (nationale 
en internationale) kennis in huis en wij 
delen die graag met onze relaties. Wij 
doen dit op steeds grotere schaal en 
relaties waarderen dat. In toenemende 
mate weten mensen ons te vinden, via 
telefoon, mail of website, met de meest 
uiteenlopende vragen. Zo riep een relatie 
onze hulp in om meer inzicht te krijgen 
in de Canadese regels over voedsel-
veiligheid. Een fabrikant van broodjes 
vroeg ons advies over hoe hij zijn pro-
ducten intern op een meer hygiënisch 
verantwoorde manier kon transporteren. 
En een slachterij wilde de invloed van 
chemische stoffen beperken en vroeg 
welk materiaal Habasit daarvoor geschikt 
vond. Wat de vraag of het probleem ook 
is, wij doen er alles aan om het samen 
met de klant op te lossen. 

Ik ben ervan overtuigd dat deze ontwik-
keling met name in gang is gezet doordat 
onze productspecialisten en engineers 
regelmatig zijn gaan bloggen over hun 
werk. Zij delen hun kennis en ervaring 
over producteigenschappen en -toepas-
singen tot en met ‘hoe werkt wrijving’ 
of ‘hoe te besparen op watergebruik’. 
Maar ook stellen steeds meer mensen 
ons vragen over onderwerpen die (nog) 
niet in één van de blogs zijn behandeld. 
Vooral de jongere generatie zoekt ant-
woorden over technische zaken op inter-
net en komt dan snel bij Habasit terecht. 

Door zo onze kennis en ervaring te 
delen, helpen wij relaties verder. Wij 
voelen het aan onze stand verplicht om 
als marktleider deze service te verle-
nen. Het mooie vind ik ook, dat na het 
delen vaak het krijgen volgt, in de vorm 
van nieuwe opdrachten. Het delen (van 
kennis en ervaring) is in mijn ogen dan 
ook het nieuwe krijgen. Wat mij betreft, 
vormt dit een mooie onderstreping van 
een voor Habasit positief verlopen eer-
ste kwartaal, waardoor we ook in 2014 
goed op koers liggen. Ik wens u veel 
leesplezier.

Frank Smit
Managing Director, Habasit Benelux
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H A B AS I T- S E M I N A R

Succesvol Habasit-seminar: 
‘Het bakkerijproces van de toekomst’

Het seminar werd geleid door Wesley 
Pieterse, National Account Manager 
Bakery van Habasit: “Een prachtige gele-
genheid om verschillende partijen uit het 
bakkerijsegment samen te brengen en 
met elkaar kennis te delen over actuele 
thema’s en toekomstverwachtingen”. 

Met veel enthousiasme
Diverse gerenommeerde sprekers deel-
den met veel enthousiasme hun visies 
en ervaringen. Frank Janssen van het 
Nederlands Bakkerij Centrum presen-
teerde een aantal opvallende feiten: 
‘Brood is niet langer leidend bij het ont-
bijt, alleen de lunch laat nog een stijging 
zien in broodvolume en ook luxe brood-
jes groeien in populariteit’. Ook ging hij 

‘Brood is niet langer het belangrijkste onderdeel van het ontbijt, 
maar rond lunchtijd neemt het broodgebruik wél toe.’ Zo’n 50 
belangstellenden uit het bakkerijsegment hoorden deze en 
andere opvallende feiten en visies tijdens het Habasit-seminar 
‘Het bakkerijproces van de toekomst’, op 8 april in het Neder-
lands Bakkerij Centrum in Wageningen.

in op het (slechte) imago van brood. 
Vervolgens legde Peter Weegels van 
het European Bakery Innovation Cen-
tre de relatie tussen marketing, fabels 
en belang van broodverbetermiddelen. 
Olaf Heide, Industry Segment Manager 
van Habasit AG, gaf op zijn beurt advie-
zen om veel voorkomende problemen 
in het bakkerijsegment op te lossen. 
Tot slot deelde Henk Snellink van WP-
Haton zijn ervaringen over hoe hij als 
Managing Director de firma WP-Haton 
veranderde van een aanbodgestuurde 
machinefabriek in een vraaggestuurde 
dienstverlener. 

Platform bieden
Pieterse: “Wij wilden met het organise-
ren van dit seminar een platform bieden 
waar partijen uit het bakkerijsegment 
kwalitatief goede informatie konden 
delen en open gesprekken konden voe-
ren. Gezien de vele positieve reacties is 
dat goed gelukt!” 

“ Innoveren is 
optimaliseren”

Ted Groen in ‘t Woud, 
Meesterbakker van Maanen 

“ Samen in de keten”
R. Guldemunt, Beko bakkerijtechniek
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SFK LEBLANC wil hét merk 
zijn voor alle slachtlijnen

Met de introductie van het merk FP LOGISTICS, welke 
is voortgevloeid uit de logistieke tak van NAWI, wil  
SFK LEBLANC haar logistieke producten een duidelijk 
eigen gezicht in de markt geven. NAWI richtte zich al 
sinds jaar en dag op de verwerkers van vlees en is met 
name zeer bekend in de runder- en kalvertak. “Wij willen 
wereldwijd met het merk NAWI bekend zijn bij alle runder-
verwerkingsbedrijven”, benadrukt Area Sales Manager 
Alex Blanckenborg, “door productieprocessen te optimali-
seren, proactief mee te denken, innovatief te zijn en out 
of the box te denken. Voedselveiligheid, dierenwelzijn, 
hygiëne en vleeskwaliteit zijn hierin erg belangrijk.” 

Transport
Transport van producten kan hangend en liggend plaats-
vinden. Voor hangend transport levert de Borculose 
vestiging rails ten behoeve van rolhaken, glijhaken, 
spreiders en rekken. Het transport van producten 
gebeurt ook via ketting-, rol-, of bandtransporteurs, 
waarbij de producten liggen in schaaltjes, kratten, dozen 
of pallets. Habasit speelt hierin een belangrijke rol.

Dankzij de bundeling van krachten van NAWI uit 
Borculo en het (Deens/Canadese) SFK LEBLANC 
ontstond onlangs één van ‘s werelds grootste pro-
ducenten op het gebied van roodvleesslachtlijnen, 
snij- en uitbeenlijnen en logistieke oplossingen. Het  
nieuwe bedrijf SFK LEBLANC voert een drietal  
merken: SFK LEBLANC richt zich primair op varkens-
lijnen (en snijzalen), NAWI op runderlijnen en het  
nieuwe merk FP LOGISTICS op logistieke oplossingen  
voor de hygiënegevoelige omgeving. De laatste 
twee worden gevoerd vanuit de vestiging in Borculo,  
SFK LEBLANC Nederland.

Sneller en compacter
De eisen aan productielijnen worden bijna met de dag 
uitdagender, stelt Blanckenborg: “De productie moet 
steeds sneller en efficiënter. Onder de merknaam 
FP LOGISTICS maken wij nu machines die bijvoorbeeld 
2.000 kratten per uur kunnen verwerken, maar we zijn 
druk bezig om 3.000 kratten per uur mogelijk te maken.” 
Daarnaast wordt de behoefte aan compacte machines 
steeds groter, stelt constructeur Gijs Pape: “Opdracht-
gevers willen dat hun installaties zo min mogelijk ruimte 
innemen. Dat is dus letterlijk passen en meten op de 
vierkante centimeter. Om die grote nauwkeurigheid 
te halen, gebruiken we steeds vaker 3D-ontwerpen. 
Daarop kan je ook zien of de bezoekersgang groot 
genoeg is – of de apparatuur goed te reinigen is – en of 
het mogelijk is de productielijn later uit te breiden. Zo’n 
ontwerp is bijna net zo realistisch als een foto en geeft 
een prachtig visueel beeld van de eindsituatie. Voor 
beslissers is dat cruciaal, want het blijft lastig om op 
een 2D-tekening de juiste afstanden en verhoudingen 
in te schatten. Met behulp van een 3D-ontwerp kun je 
vrijwel virtueel door de fabriek lopen.” Een 3D-ontwerp 
laat elk onderdeel tot in detail zien: “We kunnen tot op 
de schroefdraad van een boutje inzoomen. Dat helpt 
ons om een installatie te ontwerpen die perfect past 
én werkt in de beschikbare ruimte.”

Robotisering
Naast het compacte formaat doen machines steeds 
meer zelf: “Onze machines zijn inclusief elektrische 
installatie en automatisering. Robotisering neemt hierin 
een grote vlucht. Robots zijn nauwkeurig, werken dag 
en nacht door en zijn nooit ziek. En aan het eind van 
de dag reinigt de robot zichzelf. Aan standaardrobots 
voegen wij de gewenste tools en programmatuur toe,” 
zegt Blanckenborg.

Onderdelen uit één stuk
Terwijl we door de grote productiehallen van SFK  
LEBLANC Nederland lopen, wijst Blanckenborg op 
een andere belangrijke ontwikkeling: “Machineonder-
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delen worden steeds meer uit één stuk gemaakt en dat 
maakt de engineering zo eenvoudig en de montagetijd 
zo kort mogelijk. Monteurs hoeven bij de montage niet 
meer eindeloos te breien met bouten en dergelijke. 
Plug & play neemt duidelijk toe.”

Korte servicetijd
Met snelle en continue service wil SFK LEBLANC haar 
klanten volledig ontzorgen. “De servicetijd houden wij 
zo kort mogelijk, zodat alle bedrijfskritische processen 
24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen doorgaan. 
Omdat wij tevens zorgen voor het onderhoud van de 
installaties kunnen onze opdrachtgevers zich volledig 
op hun corebusiness richten.” SFK LEBLANC selec-
teert haar leveranciers dan ook op ‘samen oplossingen 
bedenken in een langdurige samenwerking’: “Daarom 
sparren wij niet alleen met de Account Manager, maar 
ook graag met de Engineers van Habasit. Zij denken 
mee en komen met originele technische oplossingen. 
Wij laten ons graag verrassen door onze leveranciers!”

Eerst de oplossing
Habasit speelt hierin een welkome, ondersteunende 
rol, legt Blanckenborg uit: “Habasit helpt ons om ervoor 
te zorgen dat klanten geen, of ten minste minimale, 
stilstand ervaren. Kenmerkend is dat de mensen van 
Habasit eerst de oplossing voor een probleem verzin-
nen en pas daarna nadenken over de kosten.” Blancken-
borg illustreert dit met een voorbeeld: “Een klant van 
ons had laatst een probleem met een transportband. 
Van de circa tien goede banden raakte er eentje bescha-

digd, maar we wisten nog niet wat de oorzaak was. 
Op een vrijdagavond, na de slacht, zochten we samen 
met de mensen van Habasit een mogelijke oorzaak om 
daarmee het probleem te tackelen en te verhelpen. Die 
openheid naar elkaar toe tekent de samenwerking met 
Habasit. Is er een probleem? Dan zetten we niet de 
hakken in het zand of wijzen we met de vinger, maar 
bedenken eerst een oplossing. Daarna zien we wel 
verder. Voorop staat: we leren er altijd van!”

Fusie versterkt internationale positie
Een bundeling van een schat aan kennis en ervaring én een verster-
king van de internationale positie van NAWI en SFK LEBLANC. Zo 
typeert Alfred Klunder, Sales Director van SFK LEBLANC Nederland, 
de fusie tussen beide bedrijven. “Wij vullen elkaar uitstekend aan 
qua productportfolio en marktdekking. Bovendien opent deze fusie 
veel nieuwe deuren voor ons.” 

De gefuseerde organisatie telt wereldwijd meer dan 500 mede-
werkers, vier productievestigingen, zes verkoopkantoren en tien-
tallen agenten. “We kijken met optimisme vooruit om ook in de 
toekomst de kwaliteit en service te bieden die onze klanten van 
ons gewend zijn,” aldus Klunder. 
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Wesley Pieterse, National Account Manager Bakery:

‘ Internationaal bakkerijteam fundament 
voor onze sterke positie’

“Een enorm boeiende markt met veel verschil-
lende ingrediënten en zich steeds vernieuwen-
de productieprocessen.” Als National Account 
Manager Bakery voelt Wesley Pieterse zich 
volledig thuis in het bakkerijsegment.

Typerend voor de bakkerijsector is dat het hele proces 
in één fabriek gebeurt: van het mengen van grondstof-
fen en verwerken van deeg tot en met, rijskasten, 
ovens, koelbanen en verpakkings- en snijmachines. 

“De temperaturen variëren van laag tot hoog, van 0 
graden tijdens het koelen tot meer dan 100 graden 
na de oven. Dat vraagt van de transportbanden een 
grote flexibiliteit, want ze moeten optimaal kunnen 
functioneren bij elke temperatuur,” legt Pieterse uit. 
Als voorbeeld geeft Pieterse: “Wanneer brooddeeg 
door de oven gaat, moet de band bestand zijn tegen 
de rechtstreekse straalwarmte van de oven en de hoge 
temperatuur van het brood zelf. Dit warmteverschil kan 
de luchtvochtigheid plaatselijk veranderen, waardoor 
hydrolyse vorming kan plaatsvinden”. Hydrolysevor-
ming is een proces waarbij de chemische verbinding 
van een standaard TPU (polyester basis) splitst door 
inbreng van water. Een product met een hoog aandeel 
water dat net afgebakken is, kan dus de chemische 
samenstelling veranderen. Dankzij de toevoeging van 
een speciale samenstelling kunnen onze PU-banden 
deze omstandigheden prima handlen.”

Loslatende eigenschappen 
Bakkerijen werken veel met open producten. “Deeg 
bijvoorbeeld plakt vrijwel overal aan vast, maar moet uit-
eindelijk wél loslaten van de band. Vaak wordt daarvoor 
extra bloem gebruikt, maar dat is een kostbaar product. 
Dankzij de goede loslatende eigenschappen van onze 
PU-transportbanden is dat niet nodig. Het gebruik van 
bloem kan zo maar liefst met 80% dalen. Er is dan ook 
een rechtstreeks verband tussen de eigenschappen 
van de transportband en de winstgevendheid van de 
bakkerij.”

Producten veranderen 
Ook kenmerkend voor het bakkerijsegment is dat pro-
ducten continu veranderen. Pieterse: “De ene fabrikant 
gebruikt bijvoorbeeld andere grondstoffen om de kost-
prijs te verlagen, de andere kiest voor andere zaden 
op het brood of verlaagt het vetpercentage. Dit heeft 
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‘ Internationaal bakkerijteam fundament 
voor onze sterke positie’

effect op de handling en dus op de transportbanden. 
Het liefst willen fabrikanten een universele band die 
breed toepasbaar is. Dat is helaas nog niet mogelijk 
maar wij proberen wel zo veel mogelijk te standaardi-
seren op een aantal vaste types. 

Bestand tegen oliën en vetten
Een ander voorbeeld van een regelmatig terugkomend 
probleem in bakkerijen is dat natuurlijke oliën en vetten  
uit het deeg komen en in de weefselporiën van de 
transportband terechtkomen. “Daardoor kan de band 
delamineren en krimpen, zoals onlangs nog bij een 
grote internationale wafelproducent is gebeurd. Om 
dat te voorkomen, heeft Habasit in het R&D centre 
in Zwitserland de Cleanline-band ontwikkeld. Deze 
onderscheidt zich door een vier tot vijf keer zo lange 
levensduur ten opzichte van andere veel gebruikte ban-
den. “De eerste generatie Cleanline transportbanden is 
alweer tien jaar geleden geïntroduceerd en was destijds 
een revolutionaire ontwikkeling. De tweede generatie 
is binnenkort beschikbaar en kenmerkt zich door een 
nog hogere slijtvastheid en hydrolysebestendigheid”.

Internationaal bakkerijteam
Het bakkerijsegment biedt voor Habasit dan ook veel 
kansen, onderstreept Pieterse. “Niet alleen door onze 
kennis van het segment, maar ook door de groei van 
de markt, onder andere door de stijgende broodcon-
sumptie. Het segment staat wel onder druk qua kosten. 
De kracht van supermarktketens is duidelijk merkbaar, 
de volumes worden steeds groter. Daardoor neemt de 
behoefte aan automatisering toe en daar kunnen wij 
prima op inspelen. Met name het internationale bak-
kerijteam van Habasit speelt hierin een belangrijke rol. 
Met elkaar delen we onze kennis over processen en 
trends en ontwikkelingen en evalueren wij producten. 
Dit is hét fundament onder onze sterke positie. 
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Habasit-oplossingen voor 
het bakkerijsegment

In het interview met Wesley Pieterse leest u onder 
andere over toepassingen onder hoge temperatuur, 
chemische reacties, plakkerig deeg en problemen 
met oliën en vetten. Deze thema’s komen veel voor 
in het bakkerijsegment. Voor drie daarvan vindt u 
hieronder een Habasit-oplossing.

Hydrolyse-resistente eigenschappen
De FAB-5EIWH is een bakkerijtransportband die veel 
gebruikt wordt bij in- en uitvoer van ovens. Deze band 
heeft een hoog temperatuurbereik tot 100°C. Zelfs bij 
stoomreiniging vindt geen degradatie van het materi-
aal plaats. Daardoor is de band te gebruiken bij hoge 
temperaturen en in vochtige omgevingen.

Loslatende eigenschappen
In toepassingen met plakkerig deeg adviseren wij 
regelmatig het type FNI-6EIC of CNW-5E. Deze heb-
ben speciale oppervlakten met een structuur aan de 
bovenkant. Dit creëert een luchtlaagje, waardoor een 
laag contactoppervlak ontstaat en het deeg beter los-
laat. Goede loslatende eigenschappen van een band 
verminderen productafval, overmatige vervuiling en 
productbeschadiging.

Bestand tegen oliën en vetten
Oliën en vetten zijn belangrijke ingrediënten van deeg, 
maar kunnen schade toebrengen aan het bakproces. 
Oliën en vetten kunnen bijvoorbeeld krimpende ban-
den veroorzaken. Door intreding van oliën en vetten 
verandert de sinusvorm van het weefsel. Een speciaal 
weefsel van Habasit voorkomt dit. Banden met dit 
speciale weefsel zijn de FAB-5EIWH en de CNB-6EBC. 
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HabaSYNC gesloten tandriemen:

Ideaal in natte, vochtige  
of olieachtige omgeving

De tandriemen leveren unieke prestaties 
in vooral natte, vochtige en olieachtige 
omgevingen. Het hoogkwalitatieve TPU 
biedt een uitstekende slijtvastheid en 
goede hydrolyse en oliebestendigheid. 
De aramide-koorden zijn geheel ingekap-

Voor de verwerking van voedingsmiddelen en voor verpak-
kingstoepassingen heeft Habasit twee volledig gesloten blauwe 
HabaSYNC TPU tandriemen (90 Shore A polyether) ontwikkeld. 
Dankzij de gesloten onderzijde komt er geen materiaal in de 
flight en kan geen vocht in de koorden dringen.

seld en zorgen voor accurate en efficiënte 
eenzijdige of bi-directionele bewegingen.

Temperatuurbereik
De producten zijn goedgekeurd voor 
direct contact met voedingsmiddelen 

Uitbreiding Micropitch Range 
Na de succesvolle releases van de Micro-
pitch Flat Top en de Non Slip heeft Habasit 
twee nieuwe types aan de range toege-
voegd. Micropitch kunststof schakelban-
den hebben een zeer kleine neusovergang 
en door de dwarsstabiliteit zijn de banden 
geschikt voor korte brede toepassingen, 
waar weefselbanden vaak moeilijk te spo-
ren zijn. Door de korte overgang tussen 
twee banden zijn geen extra construc-
ties meer nodig, zoals overgangsplaten 
en (aangedreven) overgangsrollen.

M0885 Flush Grid
De nieuwe M0885 Flush Grid heeft een 

open contactoppervlak van 80% en is 
daarmee uitermate geschikt om produc-
ten te koelen of te ontwateren. Hiervoor 
worden nog vaak metalen grillebanden 
gebruikt maar veel gebruikers ondervin-
den de nadelen van deze banden. 

Grillebanden zijn moeilijk te repareren, 
het onderhoudspersoneel moet hierin 
ervaren zijn, bij breuk kunnen er scherpe 
randen ontstaan en het staal kan het pro-
duct aantasten. 

De M0885 Flush Grid voldoet aan alle 
hygiëne-eisen en is eenvoudig zelf te 
repareren door het Snap fit pensysteem. 

Toepassingen
• Koelen en ontwateren in de bakkerij-, 

snoep-, vlees-, vis- en kipindustrie.

M0870 PA Flat Top
Het tweede type is de M0870 PA Flat 
Top voor bakkerijtoepassingen waar tem-
peraturen tot wel 130°C voorkomen in 
combinatie met een kleine overgang. 

Toepassingen
• Bakkerij-oven in-feed en out-feed
• Krimpfolie-ovens

Beide types zijn uitvoerbaar met een 
Saniclip voor een snelle en eenvoudige 
reiniging van de kunststof modulaire band.

en geschikt voor toepassingen met een 
temperatuurbereik van -30 tot 80°C. 

Belangrijkste industriesegmenten
• Voedingsmiddelen
• Verpakking

Toepassingen
• Snijden, voorbereiden, portioneren, 

verpakken en transporteren van 
vlees-, vis-, kip- en kaasproducten

• Metaaldetectoren
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CPS (Case Packing Systems):

‘Klant moet geld kunnen  
verdienen met onze casepackers’

“Onze service plaatst het zaadje voor de volgende 
opdracht!” Dat is één van de kernachtige uitspraken 
van Henri Veltmans, Sales Director van CPS (Case 
Packing Systems) in het Noordlimburgse Stramproy. 
Sinds de oprichting in 1988 - door zus Marie Louise 
en broer Pieter Aquarius - heeft familiebedrijf CPS 
zich toegelegd op het snel en efficiënt casepacken 
van met name flexibele producten en schalen. “Onze 
case packers verpakken machinaal compacter dan 
met de hand mogelijk is. Dat levert forse kosten-
besparingen op.” 

CPS levert professionele casepackers voor het auto-
matisch verpakken van flexibele zakjes en schaaltjes 
in kartonnen dozen, trays, kratten, palletdozen en zelfs 
rolcontainers. Haar robuuste machines kunnen tegen 
een stootje: “Dat komt door onze achtergrond,” legt 
Sales Coördinator Joan Berkvens uit. “CPS is begonnen 
in de diepvriesmarkt, waar 24/7 volcontinu wordt door-
gewerkt en de kwaliteitseisen loodzwaar zijn. Diepvries 
is een doorlopend proces, dat mag niet stilstaan en 
daar heb je stevige machines voor nodig. Vandaar ook 
dat we al jaren nauw werken met de transportbanden 
van Habasit.” 

Groei
Momenteel behoort CPS tot de grootste spelers in het 
automatisch verpakken van flexibele zakken. Veltmans: 
“Wij groeien tegen de klippen op. Het grootste deel 
van de omzet halen we uit de diepvriesmarkt. De res-
terende omzet komt uit de snoep-, brood-, pet food-, 
vlees- en visindustrie. “Diepvries groeit steeds verder, 
daar is voor ons nog veel werk te verzetten. Daarnaast 
willen we meer doen in snoep, want onze machines zijn 
in staat om zakjes razendsnel te verpakken. Ook op het 
gebied van vlees zien wij nog veel mogelijkheden. Die 

sector is voor ons een uitzondering, want het gaat daar 
niet om zakken in dozen verpakken, maar om (vlees)
schalen en MAP-trays in kratten. Wij hebben daarvoor 
de techniek in huis, onder andere op het gebied van 
traceability.

Automatiseren
In elke sector ziet Veltmans wel groei, maar die verloopt 
langzaam. “Bedrijven investeren momenteel vooral 
voor de lange termijn. Het is voor ons dan ook hard 
werken, want we moeten veel uit de kast halen om 
potentiële klanten te helpen bij het koopproces. Vooral 
bij het overtuigen van de grote voordelen van automa-
tiseren met behulp van case packing. Veel bedrijven, 
met name in de sectoren vlees, vers en sla, laten het 
inpakwerk nog met de hand doen. Maar, om in deze 
tijd te overleven, heb je volumes nodig. Wij bieden 
bedrijven de mogelijkheid om met minder mensen het-
zelfde of meer werk te doen. Elk bedrijf komt een keer 
op een omslagpunt terecht, in elk geval als dat bedrijf 
24/7 wil werken. Vanaf dat moment is automatiseren 
veel rendabeler. De klant gaat dan geld verdienen met 
onze producten.” 

Impuls voor voortbestaan
Steeds meer bedrijven ontdekken de voordelen van 
het automatiseren van handmatige werkzaamheden. 
“Met behulp van onze case packers besparen onze 
klanten geld en daarmee krijgt hun voortbestaan een 
positieve impuls. Wij zeggen ook wel eens: ‘Wij ver-
kopen werkgelegenheid, want door te automatiseren, 
blijft de fabriek draaien en behouden de medewerkers 
hun baan,” zegt Berkvens. 

Snel reageren
CPS is een familiebedrijf met een platte organisatie en 
korte lijnen. Veltmans: “De kleine omvang maakt dat 
we gemakkelijk kunnen inspringen op actuele ontwik-
kelingen. Zodra één van de medewerkers ergens een 
‘gat in de markt’ ziet, kunnen we snel reageren. Dan 
bedenken we meteen aanpassingen van bestaande 
machines of we ontwerpen een nieuwe machine, 
afhankelijk van de doelgroep.” Collega Berkvens geeft 
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een voorbeeld: “Voor een grote fastfoodketen hebben 
we een case packer ontwikkeld die de zakken voorge-
sneden frites zowel horizontaal als verticaal kan ver-
pakken. Medewerkers van de ene vestiging willen de 
frites liever horizontaal uit de doos halen, in een andere 
vestiging komt het verticaal legen van de doos beter 
uit. Met andere woorden: wij passen ons product aan 
naar de werkwijze van de klant. Die willen wij helpen!”
 
Moeilijkste 
Het in dozen verpakken van flexibele zakken is het 
moeilijkste dat er is, zegt Berkvens. “Een diepvries 
groentezak bijvoorbeeld is hard bevroren. Bloemkool, 
broccoli en andere groenten hebben altijd verschillende 
vormen. Dus verdelen wij eerst de producten in de zak, 
door goed te schudden. Daardoor blijft er zo weinig 
mogelijk lucht over tussen de producten. Dan verdelen 
we de zakken zo optimaal mogelijk in de doos. Elke zak 
ligt weer anders, dus hoe netter de zakken verdeeld 
zijn, hoe meer er in een doos passen.”

Tegen een stootje
CPS werkt veel met transportbanden van Habasit. 
“Onze machines zijn van A-kwaliteit en kunnen tegen 
een stootje. De producten van Habasit passen daar 
naadloos in. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is 
goed en Habasit heeft voor elke taak wel een specifieke 
band ontwikkeld, legt Veltmans uit. De engineers van 
CPS weten dan ook precies welke banden ze nodig 
hebben. “Van elke band weten wij de eigenschappen. 
Het voordeel van Habasit is bovendien haar schaal-
grootte en leverbetrouwbaarheid. Mocht het nodig zijn, 
dan zoekt Habasit binnen haar internationale netwerk 
naar de best passende oplossing. Daarbij levert zij een 
goede service en ondersteuning.”
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E V E N T S

Op de tweejaarlijkse beurs InterPOM, 
van 23 tot en met 25 november, is ook 
Habasit van de partij. InterPOM is de 
belangrijkste beurs voor de AGF-branche 
in de Benelux en alle toonaangevende 
spelers uit de branche nemen deel. U vindt 
ons in hal 5, stand 554. 

Datum: 23 tot en met 25 november 2014
Locatie: Kortrijk Xpo, België

EC 1935/2004, FDA, migratiewaarden, 
Declaration of Compliance: weet u het 
verschil? Er is nog steeds veel ondui-
delijkheid over welke regelgeving van 
toepassing is voor de voedselverwer-
kende industrie. Tijdens een informatief 

Wilt u meer informatie over het mini-
seminar, de cursus hygiënisch ontwer-
pen of wilt u de Habasit-stand gratis 
bezoeken tijdens de InterPOM beurs? 

Stuur dan een mail naar  
marketing.benelux@habasit.com  
of neem contact op met uw  
Habasit-Account Manager. 

Habasit mini-seminar 
bij u op locatie!

Bezoek Habasit tijdens 
InterPOM 2014

Cursus hygiënisch ontwerpen 
van open transportsystemen

en interactief mini-seminar geeft Habasit 
antwoord op de vele vragen. In ander-
half uur behandelt onze specialist, bij u 
op locatie, alle relevante regelgeving en 
legt uit wanneer welke regelgeving van 
toepassing is. 

Groeiomstandigheden van micro-
organismen, reiniging en desinfectie, 
EHEDG-richtlijnen, hygiënische ontwerp-
principes en veranderende regelgeving. 
Deze en andere onderwerpen staan cen-
traal in de cursus hygiënisch ontwerpen 

van open transportsystemen van Haba-
sit. Op dinsdag 28 oktober 2014 staat 
de achtste editie op het programma. 
Inmiddels volgden zo’n 70 deelnemers 
deze cursus die zij gemiddeld beoordeel-
den met het cijfer 8. Habasit ontwik-

kelde deze praktische cursus in nauwe 
samenwerking met Wouter Burggraaf, 
onafhankelijk expert op het gebied van 
hygiënisch ontwerpen.
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P R O D U C T  I N N OVAT I E

Saniclip voor snel reinigen van 
kunststof modulaire banden
In hygiënisch kritische processen, zoals in de vlees-, 
vis- en kipverwerkende industrie en in het bakkerij-
segment, is regelmatig reinigen cruciaal. Helaas 
duurt het vaak minimaal 20 minuten om een stan-
daard kunststof modulaire band te openen. Dit kan 
het onderhoudspersoneel hinderen of zelfs weerhou-
den om een installatie op de juiste en hygiënische 
manier te reinigen. De Saniclip van Habasit verkort 
en vereenvoudigt dit tijdrovende werk drastisch.

De Saniclip zorgt voor snel demonteren en reinigen van kunststof 
modulaire banden, zonder gebruik van gereedschap. Met behulp van 
dit gepatenteerde systeem kunt u de verbindingspen van de modu-
laire band in slechts enkele seconden handmatig demonteren. Door 
het non-slip-oppervlak is de clip eenvoudig te verwijderen, zelfs in 
natte of vettige omgevingen. 

Opvallende kleuren
Door meerdere Saniclips over de bandlengte te plaatsen, kan het 
onderhoudspersoneel de band op meerdere plekken van de produc-
tielijn openen. Om hem duidelijk zichtbaar te maken, levert Habasit 
de Saniclip in twee opvallende kleuren: POM geel in combinatie 
met een POM blauwe band en in PA blauw in combinatie met PA 
beige banden. 

De Saniclip is beschikbaar voor de HabasitLINK® M1185 Flush Grid 
en de M0870 Micropitch Flat Top en de M0885 Micropitch Flush Grid.

Ontspan met de Habasit Saniclip
Door het toepassen van de Saniclip bespaart u veel tijd op het onderhoud. 
Deze tijd kunt u nu besteden aan leuke dingen zoals naar het stand gaan 
en genieten van de zon. 

Daarom geven wij bij alle bestellingen* van een HabasitLINK® modulaire 
band mét Saniclip deze opblaasbare loungestoel gratis weg! Neem contact 
op met de afdeling Customer Care en vraag naar de voorwaarden. 

* tot en met 30 september 2014

Uw voordelen op een rijtje:
• Eenvoudig handmatig te verwijderen,  

zonder gereedschap
• Minder oppervlaktevervuiling 
• Sneller en beter reinigen van de modulaire band
• Verbeterde proceshygiëne
• Kortere downtime
• Lagere onderhoudskosten
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I N T E RV I E W

Van der Bruggen heeft veel ervaring in verschillende 
productieprocessen. “Zoals in een drukkerij, die vol-
gens klantspecificatie werkte en dus volgens hoge 
kwaliteitseisen. Bij een fabrikant van consumentenpro-
ducten was ik continu bezig met productieverbetering. 
Het instellen van een machine kan bijvoorbeeld altijd 
sneller. Door telkens kleine stapjes te maken, kun je de 
productie steeds efficiënter laten verlopen. Dat vind ik 
mooi!” Ook was Van der Bruggen enkele jaren actief 
in de staalwereld: “Om korte tijd veel orders klaar te 
maken, was mijn doel om de productie en logistiek 
steeds perfect op elkaar af te stemmen.” 

Bedrijfscultuur belangrijk
De afgelopen jaren had Van der Bruggen een com-
merciële functie, maar hij ging toch de vertrouwde 
productieomgeving missen. Bovendien wilde hij dich-
terbij zijn Amersfoortse huis, en gezin met drie kin-
deren, gaan werken. Zo kwam hij terecht bij Habasit: 
“Naast het leidinggeven aan een productieteam vind 
ik ook de bedrijfscultuur erg belangrijk. Habasit is een 
familiebedrijf, dat zich richt op de lange termijn, zowel 
voor klanten als voor de medewerkers. Het bedrijf wil 
continu verbeteren, maar niet nodeloos reorganise-
ren. Die sfeer en de warme band tussen de collega’s 
spreekt mij zeer aan.”

Michel van der Bruggen, nieuwe Production Manager Habasit: 

‘ Productie slimmer en  
efficiënter maken, vind ik mooi!’

“Ik wil graag dingen maken en ben altijd aan het 
verbeteren, vooral het slimmer structureren van pro-
ductieprocessen. Daarnaast vind ik het erg leuk om 
in teamverband te werken.” Dat zegt Michel van der 
Bruggen, kersvers Production Manager van Habasit. 

Michel van der Bruggen
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Goede randvoorwaarden
Van der Bruggen coördineert de productie en zorgt 
dat de randvoorwaarden goed zijn: “Om optimaal te 
presteren, moeten gereedschap, werkomstandigheden 
en werklast in balans zijn.” Nog beter gebruik maken 
van de individuele talenten van de collega’s is voor Van 
der Bruggen één van de manieren om hoge kwaliteit te 
leveren. “Sowieso gaat voor mij kwaliteit voor levertijd. 
Natuurlijk wil je het allebei, maar wij leveren pas als 
wij zélf tevreden zijn over het product.” 

Spanningsveld
Dat spanningsveld tussen klantendruk en alleen de 
beste kwaliteit willen leveren, vindt hij een grote uitda-
ging: “Ik weet uit – commerciële – ervaring hoe verve-
lend het is voor Account Managers als hun beloofde 
toezegging niet wordt waargemaakt. Dus gaan we met 
elkaar werken aan een nog betere communicatie en 
afstemming tussen verkoop, engineering en productie. 

Michel van der Bruggen, nieuwe Production Manager Habasit: 

Bespaar energie met Habasit 
Met Habasit transportbanden 
en aandrijfriemen kunt u flink 
energie besparen. Met de energy-
saving calculators berekent u hoeveel. Ga naar 
www.habasit.com/en/energy-saving-calculator.htm 
en ontdek hoeveel energie u kunt besparen met 
Habasit.

Dat vind ik trouwens ook het mooie aan Habasit. Dank-
zij het internationale karakter is er binnen de club veel 
kennis en ervaring om processen te verbeteren. Het 
helpt natuurlijk wel dat ik persoonlijk nooit tevreden 
ben, het kan altijd beter!”
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In één van mijn vorige blogs schreef ik over welke infor-
matie verplicht is in een Declaration of Compliance. Eén 
van de vereisten in relatie tot Verordening 10/2011 is de 
specificatie van het materiaal. Hierin staat hoe lang het 
bandmateriaal getest is op migratie en op welke tem-
peratuur. Over de contacttijd krijg ik regelmatig vragen. 
Bijvoorbeeld over hoe strikt deze contacttijd is: Moe-
ten we het product vernietigen, als dit langer dan de 
aangegeven contacttijd in aanraking is geweest met de 
transportband? Ik kan u geruststellen: dat product hoeft 
u niet per definitie te vernietigen. Het is namelijk geheel 
afhankelijk van de temperatuur van het product.

Contacttijd
Volgens de Declaration of Compliance hebben veel van 
onze bandmaterialen een contacttijd van 30 minuten bij 
een temperatuur van 80°C. Verordening 10/2011 geeft aan 
dat de maximale contacttijd verdubbelt als de tempera-

tuur met 10°C afneemt. Bij een temperatuur van 70°C 
is de maximale contacttijd dus 1 uur en bij 60°C is deze 
2 uur. De migratie-testresultaten blijven dan van kracht. 
Het werkt ook andersom: bij een temperatuur van 90°C 
wordt de maximale contacttijd 15 minuten.

Heeft u vragen over de contacttijd? Stuur dan een mail 
naar: colinda.werkhoven@habasit.com. Ik help u graag.

Habasit Belgium N.V.
Leuvensesteenweg 542, unit A
1930 Zaventem
Tel. +32 (0) 2 725 04 30
Fax. +32 (0) 2 725 01 58

Habasit Netherlands B.V.
Sluiswachter 14
3861 SN Nijkerk
Tel. +31 (0) 33-247 20 30
Fax. +31 (0) 33-246 15 99
contact: Susan Dijkhuizen

netherlands@habasit.com
www.habasit.nl

marketing.benelux@habasit.com

belgium@habasit.com
www.habasit.be
www.habasit.lu

 Blog: www.habasit-blog.com  @habasit_benelux  Habasit Benelux  Habasit Benelux kanaal

U kunt de Declaration of Compliance van 
Habasit’s voedseltransportbanden downloaden 
via www.habasit.com/nl/5692.htm. 

Schrijf u in op www.habasit-blog.com en wij houden 
u per mail op de hoogte van onze nieuwe blogs. 

Contacttijd overschreden? 
Product niet meteen vernietigen!

Colinda Werkhoven, Quality Coordinator voor 
Habasit in de Benelux is specialist op het gebied 
van voedselveiligheid en regelgeving. Regel matig 
schrijft zij blogs over dit onderwerp. Onlangs 
publiceerde zij op www.habasit-blog.com 
over de relatie tussen de contacttijd 
en de temperatuur. Hierover blijkt 
nog veel onduidelijkheid te zijn. 


