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Discharge Hopper
De Discharge Hoppers zijn kosteneciënte 
en ecologisch verantwoorde stortbunkers 
die in principe vrijwel elk type stortgoed 
kunnen verwerken. Ze worden ingezet voor 
de overslag van materialen vanuit schepen 
naar treinen of vrachtwagens, maar kun-
nen ook lossen op transportbanden naar 
opslagloodsen of schepen. 

Transportband
De stortbunker lost het materiaal gecontro-
leerd en homogeen op een transportband 
met een regelbare snelheid. “Deze band is 
bovendien voorzien van een debietschuif”, 
zegt Michiel Dieleman van Meyland. “Hier-
mee is het mogelijk allerlei capaciteiten te 
realiseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
om twee vrachtwagens tegelijk te vullen. 
Dit gebeurt met behulp van beladingsbal-
gen die zijn voorzien van stolters.”

Meyland Discharge 
Hoppers voor Kenia 
Het Keniaanse havenbedrijf hee	 zijn 
overslagfaciliteiten uitgebreid met vier 
mobiele Discharge Hoppers van Mey-
land. De nieuwe stortbunkers – elk met 
een capaciteit tot 800 ton/uur – worden 
ingezet om schepen te beladen en te los-
sen. Compacte lters op de installaties 
voorkomen stofemissies naar de omge-
ving.  

De haven van Mombasa – de enige inter-
nationale zeehaven van Kenia – wordt be-
stuurd door het Keniaanse havenbedrijf 
Kenya Ports Authority. Het is de grootste 
haven in Oost-Afrika, met een achterland 
dat zich uitstrekt tot Oeganda. Om de af-
handeling van de vele goederenstromen 
te optimaliseren, hee� het Keniaanse ha-
venbedrijf geïnvesteerd in vier mobiele Di-
scharge Hoppers van Meyland. De kolos-
sen zijn 13 meter hoog en wegen elk 90 ton. 
De capaciteit kan oplopen tot 800 ton/uur.

Afb. 1 Discharge Hopper van Meyland

Modulair aangepast
De vier Discharge Hoppers voor het Keni-
aanse havenbedrijf zijn modulair aange-
past aan de speci�eke toepassingen. Eén 
installatie is uitgevoerd als graanhopper, 
één als kunstmesthopper en twee als hop-
pers voor clinker (cement). Dit maakt het 
mogelijk om de onderscheiden stortgoede-
ren direct en probleemloos te verwerken.  

Breker-unit
Een van de features van de hoppers is een 
breker die voorkomt dat samengeklonterd 
materiaal de uitstroming blokkeert. “De 
breker-unit start zodra het losproces be-
gint. De breker verkleint het stortgoed, zo-
dat het als een poeder op de onderliggen-
de transportband terecht komt. Deze band 
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voert het materiaal naar een bestaande 
kaaiband.”

Weegsysteem
De Discharge Hoppers zijn uitgerust met 
ijkwaardige doorstroomwegers. “Alle ma-
teriaalstromen worden nauwkeurig ge-
wogen en geregistreerd”, zegt Bjorn Wer-
brouck van Meyland. “De gebruiker van 
de installatie weet elk moment hoeveel 
ton bulkgoed door de hopper gaat en wat 
de totaal overgeslagen hoeveelheid is. Alle 
gegevens worden naar de cloud gestuurd.”

Ontsto�ng
Michiel Dieleman: “De storttrechters zijn 
voorzien van Flip-Flaps en hebben rond-
om een doeltre�ende stofafzuiging. Flip-
Flaps zijn verticale rubberen �appen die 
openen bij het storten van het bulkgoed 
en vervolgens weer sluiten, om te voorko-
men dat materiaal met de verplaatste lucht 
naar buiten treedt. Dankzij de Flip-Flaps 
kan voor de stofafzuiging worden volstaan 
met compacte �lters. Er is geen investering 
nodig in een complexe ontstongsinstal-
latie. De omgeving raakt niet vervuild en er 
treedt geen productverlies op.” 

Vliegtuigwielen
De Discharge Hoppers kunnen permanent 
op de kade blijven staan, maar zijn ook ver-
plaatsbaar. In Kenia rijden ze op hydrau-
lisch aangedreven vliegtuigwielen. Het is 
ook mogelijk om de hoppers op spoorrails 
te plaatsen die parallel lopen met de kade. 
De machines worden gevoed door een 
stroomgroep. Ze kunnen 48 uur non-stop, 

autonoom draaien vooraleer moet worden 
bijgetankt. De Discharge Hoppers kunnen 
met een draadloze afstandsbediening wor-
den bestuurd. 

Besturing 
Vanuit België kan de besturing door het 
Meyland 4.0 digitale machinesysteem wor-
den overgenomen. “Zo kunnen we alle 
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lagers en trillingen meten en bepalen of 
preventief onderhoud nodig is of herstel-
lingen moeten gebeuren.”
Gezien het tropische klimaat in Kenia zijn 
voor de elektromotoren speciale, hittebe-
stendige wikkelingen gebruikt. De tempe-
ratuur wordt permanent gemonitord. De 
elektrische besturing bevindt zich in een 
gekoelde ruimte.
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Productie in België 
De Discharge Hoppers voor het Keniaanse 
havenbedrijf zijn op maat ontworpen en 
geproduceerd door ervaren ingenieurs en 
technici van Meyland. De stortbunkers zijn 
eerst volledig in eigen huis opgebouwd en 
uitvoerig getest. Vervolgens zijn de instal-
laties gedemonteerd en verscheept naar 
hun eindbestemming. Inmiddels zijn vier 
Discharge Hoppers operationeel. Een vijf-
de exemplaar wordt momenteel gebouwd 
en zal begin volgend jaar in Kenia worden 
geplaatst.
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