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Bascules Robbe heeft gerealiseerd, illus-
treert de diversiteit van de geboden oplos-
singen.

Aëromechanische transporteur
Zo kan een product vanuit een big bag los-
station of zakkenleger met behulp van een 
Floveyor aëromechanische transporteur 
snel en efficiënt worden opgevoerd naar 
een mengsilo of bulkwagen. De troeven 
van dit systeem ten opzichte van een trans-
portband of opvoerschroef zijn het geringe 
energieverbruik en het kleine vloeropper-
vlak. In de transportbuis van de Floveyor 
loopt een RVS kabel waaraan kunststof 
schijven zijn bevestigd. Dankzij de snel-
heid van het systeem ontstaat bij de inlaat 
een onderdruk, waardoor het materiaal 
in de transportbuis wordt gezogen. Een 
mooie toepassing van deze technologie is 
te zien bij Laebens Logistics in Zwevegem 
(België). Daar wordt een volledig in RVS 
uitgevoerde Floveyor ingezet om chemi-
sche producten vanuit big bags efficiënt 
naar bulkwagens over te slaan (afb. 1). Het 
systeem is geschikt voor zowel vrijstro-
mende korrels als slechtlopende poeders 

Efficiënt her- en verpakken 
met Bascules Robbe
Als expert in verpakkingstechnologie 
is Bascules Robbe als geen ander in 
staat om voor specifieke uitdagingen 
de meest efficiënte oplossingen aan te 
bieden; of het nu gaat om verpakken, 
herpakken, afvullen of zakken legen. 
De installaties van de gerenommeerde 
machinebouwer hebben hun sporen 
verdiend in onder meer de intralogis-
tiek, chemie, agrosector en voedingsin-
dustrie.

In de stortgoed verwerkende industrie 
worden grondstoffen en producten voort-
durend overgeslagen van zakken naar big 
bags naar bulkwagens en in omgekeerde 
richting. Steeds weer zijn daarbij materia-
len in het geding die vanwege hun eigen-
schappen bijzondere eisen stellen aan de 
transport-, overslag-, weeg- en doseersys-
temen. Bascules Robbe NV heeft zich de af-
gelopen jaren in deze applicaties gespecia-
liseerd en daarmee een schat aan ervaring 
opgebouwd. In de stortgoed verwerkende 
industrie bestaan legio systemen voor de 
handling van grondstoffen en producten. 
Onderstaande greep uit de applicaties die 

Afb. 1 Ompakinstallatie bij Laebens Logistics; big bags worden met behulp 

van een Floveyor aëromechanische transporteur overgeslagen in een 

bulkwagen.

Afb. 2 Een semi-automatisch station om zakken op het juiste gewicht af te 

vullen.

en past uitstekend in het concept van Va-
lue Added Logistics.

Zakvulmachines
Het ompakken van grondstoffen en pro-
ducten vanuit big bags of een silo in zakken 
kan veilig, efficiënt en nauwkeurig plaats-
vinden met een voor de toepassing geëi-
gende zakvulmachine, al dan niet (semi)
automatisch (afb. 2). Afhankelijk van de 
aard van het materiaal gebeurt dit in een 
Atex-gecertificeerde machine of in een hy-
giënische, voedselveilige installatie. Bij de 
verwerking van stoffige materialen kan het 
nodig zijn te voorzien in filtersystemen. Na 
het volumetrisch of gravimetrisch afvullen 
van de zakken is het mogelijk deze dicht te 
naaien of te sealen.

Robots
Het toenemend tekort aan vakmensen is 
een valide argument om processen te robo-
tiseren. Zo kunnen afgevulde zakken auto-
matisch worden gepalletiseerd. Daarnaast 
worden robots ingezet om operators te 
ontlasten. Een ergonomisch verantwoorde 
manipulator met zuignap of heftakel ver-
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mindert de veiligheids- en gezondheidsri-
sico’s (afb. 3). Bovendien is het zo moge-
lijk om met hetzelfde personeelsbestand 
de productie te vergroten of meer tijd vrij 
te maken voor bijvoorbeeld kwaliteitszorg.

Reiniging
Bij toepassingen in high-care omgevingen 
is het van belang dat men gebruik maakt 
van hygiënische, in roestvaststaal uitge-
voerde machines die goed zijn te reinigen. 
Dat betekent dat eisen worden gesteld aan 
de oppervlakteruwheid en corrosievast-
heid van oppervlakken en de kwaliteit van 
lasnaden. Voor wat betreft de reiniging is 
er keuze tussen droge of natte reiniging. 
Over het algemeen wordt bij minder kri-
tische applicaties volstaan met een droge 
reiniging. Indien echter risico’s bestaan 
op bacteriële contaminatie of schimmel-
vorming, gaat de voorkeur vaak uit naar 
stoomreiniging en CIP-systemen (Clean In 
Place).

High-mix low-volume
Bascules Robbe heeft in haar portfolio ook 
diverse kleine, mobiele afvulmachines 
voor high-mix low-volume toepassingen. 
Deze eenvoudig te reinigen machines heb-
ben als kenmerk dat ze met minimale in-
steltijden kleine batches kunnen draaien. 
Voorbeelden daarvan zijn de Atlas (afb. 4), 
Minerva en Vulcan vultoestellen. De At-
las- en Minervalijn maken gebruik van het 
bruto-weegprincipe. Hierbij wordt de ver-
pakking meegewogen en het gewicht ervan 

vlak voor de vulling automatisch weg ge-
tarreerd. De verpakking wordt daarna au-
tomatisch gevuld tot het ingestelde netto 
gewicht. De Vulcan-lijn hanteert het net-
to-weegprincipe. Hierbij wordt het product 
in een aparte weegbak gedoseerd en ver-
volgens vrijgegeven in de verpakking. Het 
voordeel van dit systeem is de snelheid; 
het klaarzetten van de verpakking gebeurt 
tijdens het doseren.
Dankzij de modulaire bouw zijn de machi-
nes leverbaar voor het vullen van open-
mondzakken, ventielzakken of dozen. Ook 
kunnen de toestellen met diverse verpak-
kingsgrootten overweg. Er is keuze uit di-
verse doseerorganen; bijvoorbeeld een 
trilgoot, transportschroef, vlinderklep of 
transportband.

Vloeistoffen
Bascules Robbe levert ook systemen om 
allerhande vloeistoffen op gewicht af te 
vullen, bijvoorbeeld in bidons, emmers of 
vaten. Het kan daarbij gaan van eenvoudi-
ge weegschalen tot complete IBC-afvullij-
nen met geautomatiseerde aan- en afvoer 
via rollenbanen (afb. 5). Zo zijn recentelijk 
in de nieuwe productiehal van Saba BV in 
Dinxperlo acht (!) geautomatiseerde vul-
lijnen gerealiseerd voor het afvullen van 
IBC’s (Intermediate Bulk Containers) en 
BIB’s (Bag In Boxes).
Graag bijkomend advies? Neem dan zeker 
contact op met Bascules Robbe NV, de re-
ferentie in de Benelux voor wegen en dose-
ren sinds 1845!

Afb. 4 Model van de geautomatiseerde IBC-afvullijnen van Bascules Robbe 

bij Saba BV in Dinxperlo.

Afb. 5 Een mobiele Atlas afvulmachine voor 

openmondzakken. De machine heeft een snel 

reinigbare, hygiënische doseerschroef.

Afb. 3 Een robot ontstapelt een pallet en brengt de zakken in een 

zakkenleegmachine.

Bascules Robbe nv
Noordlaan 7
8820 Torhout (B)

T +32 (0)50 21 25 47
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E info@basculesrobbe.be
I www.basculesrobbe.be
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