
Boersema PC sterk in
belading en ontstoffing

Boersema Producten & Componenten is een jong bedrijf, met ruim dertig jaar ervaring

in de op- en overslag van droge stoffen. Een belangrijke speerpunt in het programma

zijn de beladingsbalgen. Deze werktuigen worden op maat gemaakt, toegesneden op

een specifieke toepassing. Daarnaast heeft men in eigen huis ook efficiënte ontstof-

fingsfilters ontwikkeld.

BOERSEMA MODULAIR ONDERHOUDSYSTEEM
Boersema PC heeft een onderhoudssysteem ontwikkeld om de continuïteit van het productiepro-

ces bij klanten zeker te stellen, op een beheersbare en overzichtelijke wijze. De klant bepaalt in het

‘Boersema Modulair Onderhoudssysteem’ (BMO) zelf wat wel en wat niet door Boersema PC wordt

uitgevoerd en op welke wijze dit onderhoud in het totale maintenance-beleid wordt geïmple-

menteerd. Aangezien de meeste onderdelen in de servicewagen aanwezig zijn, kunnen repara-

ties veelal direct worden uitgevoerd. Ook dit betekent een besparing op de onderhoudskosten. 

Bedrijfsreportage

droge stoffen houdt zich niet alleen bezig met on-

stoffingsfilters, maar men kan er ook terecht voor

voor stalen silo’s, schroeftransporteurs, band-

transporteurs en doseersystemen. Desgewenst

verzorgt Boersema PC de engineering en montage

van complete installaties. De specialiteit van Boer-

sema PC is echter de levering van beladingsbal-

gen. Deze werktuigen worden op maat gemaakt,

toegesneden op een specifieke toepassing. Hier-

toe beschikt de onderneming over een grote voor-

raad componenten zoals materialen voor laad-

slangen en filterpatronen, maar ook niveaumeters,

onderkoppen en sluitconussen.

Levertijden

De ruime voorraad componenten maakt het mo-

gelijk om korte levertijden te realiseren. Dit is voor

veel klanten van essentieel belang omdat de be-

ladingsbalg een onmisbare schakel in hun logis-

tieke keten is. Als de beladingsbalg uitvalt, komt

de productie stil te liggen en dat moet te allen

tijde worden voorkomen. Boersema PC kan

daarom op een 24/7-basis monteurs inzetten.

Deze ervaren medewerkers kunnen zowel repara-

ties als montages uitvoeren. Het gaat daarbij niet

alleen om beladingsbalgen, maar ook om ont-

stoffingsfilters en transportsystemen. 

Laadslangen

De beladingsbalgen worden ingezet voor de over-

slag van een scala aan poeders en granulaten; van

suiker, cacaodoppen en melkpoeder tot cement,

vliegas en zand. Geïntegreerde ontstoffingsyste-

men zorgen voor een stofarme overslag (afb. 3).

De laadslangen van de beladingsbalgen kunnen

afhankelijk van de toepassing worden vervaardigd

uit diverse materialen (afb. 4). Desgewenst kan het

materiaal van een certificaat worden voorzien,

wat met name in de voedingsmiddelenindustrie

steeds vaker wordt gevraagd. Het programma

omvat naast slijtvaste laadslangen ook hittebe-

stendige uitvoeringen, zowel enkelwandig als

dubbelwandig. De diameters van de slangen va-

riëren van rond 200 mm tot rond 1.500 mm. Boer-

sema PC beschikt over een eigen naaiatelier waar

ook bijzondere maatvoeringen kunnen worden

gerealiseerd. Zo is het geen probleem om ovaal-

vormige laadslagen te leveren. De laadslangen

kunnen worden voorzien van stalen of roestvast-

stalen bekers. 

Filterslangen

Wat geldt voor de laadslangen, gaat ook op voor

de filterslangen die Boersema PC levert. Een ont-

stoffingsfilter kan niet zonder een degelijke filter-

Afb. 1 Een silopark van Vos Silo Logistics (VSL) in Tessenderlo (B) is voor-

zien van negen nieuwe ontstoffingsfilters van het type MaxAir

Boersema Producten & Componenten (Boer-

sema PC) in Huizen heeft recentelijk bij Vos Silo Lo-

gistics (VSL) in Tessenderlo (B) de oude silofilters

vervangen door negen nieuwe ontstoffingsfilters

van het type MaxAir (afb. 1, 2). Het bedrijf met ruim

dertig jaar ervaring in de op- en overslag van
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slang. Daarom wordt ook elke filterslang in het

naaiatelier vervaardigd. Met een stofdoorslag van

minder dan 5 mg/Nm3 zijn klanten verzekerd van

een schone en veilige overslag van hun producten.

De ontstoffingsfilters (zowel cassette- als patro-

nenfilters) kunnen worden voorzien van een spoel-

luchtreiniging of mechanische reiniging, afzuig-

ventilator en opvangbunker.

Silofilters

De ontstoffingsfilters van Boersema PC worden

vaak ingezet op silo’s en bunkers. Speciaal voor

deze toepassing levert Boersema de MaxAir. Dit is

een ontstoffingsfilter met een filteroppervlak van

24 m . De compacte afmetingen en gemakkelijke

toegang maken dit silofilter snel, veilig en pro-

bleemloos te onderhouden. Dit persluchtgerei-

nigde ontstoffingsfilter met vier filterpatronen is

vervaardigd uit roestvaststaal 304 en voorzien van

een inbouwflens, een intern besturingspaneel, een

vochtafscheider en een extern geplaatste aan-

sluitkast voor de voeding. Een economisch alter-

natief is het volledig in eigen huis ontwikkelde

slangenfilter met Porotex-filterdoek; een robuust,

onderhoudsarm filter dat mede dankzij de lage

doek-belasting in hoge mate zelfreinigend is. Dit

filter is dan ook niet uitgerust met een reinigings-

systeem. Het kan dus zonder diverse aansluitingen

op een silodak worden geplaatst, wat de nodige

kostenbesparingen met zich meebrengt.

Bulkwagenbelading

Op het gebied van bulkwagenbelading heeft

Boersema de afgelopen decennia een grote naam

opgebouwd, vooral dankzij de ontwikkeling van

de Jumbo Loader. Deze installatie maakt het mo-

gelijk om producten vanuit bulkzakken over te

slaan in een bulkwagen. De Jumbo Loader bestaat

uit een verrijdbaar frame met een instorttrechter,

een pijpschroeftransporteur en een beladings-

balg. De installatie is voorzien van ontstoffingsfil-

ters, een compressor en een schakelkast. De

Jumbo Loader wordt tijdens het beladen afge-

stempeld, zodat een maximale stabiliteit is verze-

kerd. De schroeftransporteur voert het product

vanaf de instorttrechter naar de beladingsbalg

boven de bulkwagen voor een efficiënte en stof-

vrije overslag.

Slechtlopende producten

De instorttrechter met stoffilter heeft een trilmo-

tor om ook slechtlopende producten te kunnen

lossen. De elektrisch hefbare schroeftransporteur

is voorzien van scharnierende deksels om de in-

stallatie inwendig te kunnen inspecteren of te rei-

nigen. Installatiedelen die met het product in aan-

raking komen, zijn uitgevoerd in roestvaststaal. De

beladingsbalg, gemonteerd aan de uitloop van

schroeftransporteur, is uitgerust met een elektro-

takel, een ontstoffingsfilter met afzuigventilator

en een onderkop met een gepatenteerde sprei-

derkop, een niveauschakelaar en een sluitkegel.

Spreiderkop

De Ecospacer spreiderkop is speciaal ontwikkeld

om bij de overslag van slechtlopende producten

(zoals melkpoeder) de beladingsgraad van de

bulkwagen sterk te verbeteren. Met de Ecospacer

kan een beladingsgraad van 90% worden gereali-

seerd door slechts van één mangat (het middel-

ste) gebruik te maken. Een bijkomend voordeel is

de tijdwinst omdat de bulkwagen met minder ver-

plaatsingen kan worden beladen. 

Bediening

De bediening van de schroeftransporteur, de be-

ladingsbalg en de ontstoffingsfilters gebeurt mid-

dels de schakelkast. De Jumbo Loader is uitgerust

met een compressor met voorraadtank voor de

reiniging van de filterelementen met perslucht.

Het toerental van de schroeftransporteur en de af-

zuigventilator wordt ingesteld met een frequen-

tieregelaars. De Jumbo Loader heeft een over-

slagcapaciteit tot 150 m3/uur. De Jumbo Loaders

kunnen afhankelijk van de toepassing in diverse

uitvoeringen worden geleverd.
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Afb. 2 Een van de oude silofilters bij VSL

Afb. 3 Geïntegreerde ontstoffingsystemen zorgen voor een stofarme

overslag

Afb. 4 De laadslangen kunnen worden vervaardigd uit diverse 

materialen
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