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125 jaar compleet in 
stortgoed-verwerking

Afb. 1 Zendvaten van een pneumatisch 

transportsysteem

Afb. 2 Het ontwerp van een procesinstallatie

30

Toegevoegde waarde
Gericke is bij uitstek een betrouwbare part-
ner voor de realisatie van doseer-, meng- en 
transportinstallaties. De brede ervaring en 
diepgaande technische expertise maakt het 
bedrijf bovendien de ideale partij voor het 
ontwerp en de bouw van vitale processen 
zoals opslaan, uitdragen, zakkenleging, 
afvullen, breken, zeven, ontstoffi  ng en au-
tomatisering. Gericke kan een volledig ge-
ïntegreerd modulair pakket aanbieden met 
een toegevoegde waarde die in de markt het 
verschil maakt.

Testcentra
De testcentra in Zwitserland, Frankrijk, En-
geland, Brazilië, de VS en Singapore zijn 
geschikt voor onderzoek op semi-industri-
ële schaal. Ervaren specialisten richten de 
Gericke pilot-plants zodanig in – met ge-
bruikmaking van zijn product – dat de si-
tuatie van de klant zo dicht mogelijk wordt 
benaderd. Op deze wijze verkrijgt de klant 
een betrouwbaar inzicht in onder meer de 
prestaties en nauwkeurigheid van installa-
ties, de interactie tussen de verschillende 
machines, het gedrag van het product en de 
procesveiligheid. Daarmee wordt een soli-
de basis gevormd voor de realisatie van het 
 full-scale industriële proces. ■
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Gericke ontwikkelt en produceert reeds 
125 jaar hoogwaardige componenten en 
systemen voor de verwerking van stort-
goederen. Het leveringsprogramma 
omvat onder andere mengers, pneuma-
tische transporteurs, zee� nstallaties, 
doseerapparaten en bigbag handling-
systemen. Het gemeenschappelijk ken-
merk van deze producten is kwaliteit.

De klanten van Gericke bevinden zich in 
vrijwel alle industriële sectoren, waaronder 
de food, feed, pharma, chemie, cosmetica 
en bouwstoff enindustrie. De onderneming 
heeft wereldwijd elf vestigingen waar-
van drie met productiefaciliteiten. Gericke 
staat daarmee in voor de complete, opti-
male inrichting van het productieproces bij 
de klant, zodat deze zich primair met zijn 
markt kan bezighouden. Op basis van we-
derzijds vertrouwen en goede samenwer-
king wordt een interessante win/win-situa-
tie gerealiseerd. 

Turn key-projecten 
De turn key-projecten van Gericke omvat-
ten planning, productie, installatie en in-
bedrijfname van klantspecifi eke processen. 
Vaak begint zo’n traject met een haalbaar-
heidsonderzoek en aanbevelingen. In het 
testcentrum van Gericke kan worden be-
paald wat het beste procesontwerp en de 
beste technologie voor een specifi ek pro-
ductieproces is. Vervolgens defi nieert men 
het proces in termen van apparatuur. In de 
ontwerpspecifi caties blijkt daarbij de aan-
dacht voor veiligheid, hygiëne, onderhoud 
en gebruiksvriendelijkheid. Het proces kan 
volledig worden geautomatiseerd. Een ef-
fectief projectmanagement, strikte leve-
ringsschema’s en de juiste documentatie 
waarborgen een succesvolle implementatie. 

30_gericke.indd   30 10-06-20   14:05




