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kaars marktkennis profiteren. Zo ging er al 
een poederlijn vanuit Reusel naar Chicago 
en is samen met Duravant een robotpalleti-
ser ontwikkeld.”

Service-engineers
Rolf Michiels: “En we maken gebruik van 
elkaars plaatselijke service-engineers. Hier-
toe formeerde Duravant het Support Pro-
team. Een initiatief dat in de Verenigde Sta-
ten heel succesvol is en nu ook in Europa 
wordt uitgerold. In Europa dragen ook onze 
zelfstandige zusterbedrijven Foodmate, Key 
Technology, Mespack en FMH Conveyors 
aan het Support Pro-team bij. De diverse be-
drijven kunnen dankzij deze pool van ser-
vice-engineers hun klanten optimaal advi-
seren en bijstaan. Wereldwijd gaat het om 
zo’n 300 service-engineers.”

Benadering
Votech en Fischbein bedienen weliswaar 
dezelfde klantengroep, maar hebben daar-
bij verschillende benaderingen. Het maakt 
namelijk verschil of het gaat om een turn 
key-project of om de levering van een ma-
chineonderdeel zoals een Fischbein naai-

Votech en Fischbein 
complementair in zakvulmachines

Votech in Reusel ontwerpt en produ-
ceert al zo’n twaalf jaar zakvulmachi-
nes, palletiseermachines, stretchhood-
machines en transportsystemen. Twee 
jaar geleden stonden de oprichters op 
een kruispunt: hoe kon het bedrijf nog 
verder worden ontwikkeld? Het Ame-
rikaanse Duravant zag een samenwer-
king tussen Votech met zijn dochteron-
derneming Fischbein als oplossing, en 
er volgde een overname.

Votech is het afgelopen decennium in de 
verpakkingswereld een bekende naam ge-
worden. “Debet daaraan is het brede port-
folio van machines”, aldus medeoprichter 
Rolf Michiels, verantwoordelijk voor sales. 
“Hiermee realiseren we turn key-projecten 
voor onder meer melkpoeders, mengvoe-
ders en petfood, maar ook voor chemische 
producten en potgrond. Het gaat daarbij 
om complete verpakkingslijnen; vanaf het 
vullen van de zak tot aan het interne pallet-
transport naar het magazijn.” 
Gevraagd naar de basis van het succes 
noemt hij de robuuste kwaliteit van de ma-
chines en de gedegen advisering. “We slui-

Afb. 1 Een complete Votech verpakkingslijn

ten risico’s voor de klant uit. Dat vraagt om 
een directe betrokkenheid met onze markt, 
waardoor we niet werken met agenten. Het 
welslagen van de opgeleverde projecten 
zorgt voor de mond-tot-mond reclame die 
heeft geleid tot een wereldwijde service en 
sales-organisatie.”

Fischbein
Duravant kan die activiteiten naadloos aan-
vullen. Een voorbeeld is het sluiten van af-
gevulde zakken. “Dat kan op verschillende 
manieren: sealen, naaien, lijmen of een 
combinatie hiervan. Sealen is een specia-
liteit van het Duravant-onderdeel Saxon. 
En naaien doen we met de typische blauwe 
naaikop van Fischbein, dat ook onderdeel 
is van Duravant.” “Maar er is meer”, vult 
Olivier Hancotte aan. Hij zetelt als general 
manager van Fischbein ook in Reusel en 
dat zegt genoeg over de verstrengeling van 
beide bedrijven de laatste twee jaar. “Vo-
tech kan ook profiteren van onze wereldwij-
de verkoopkanalen. En Duravant heeft een 
sterke vertegenwoordiging in Amerika in de 
sectoren verpakken, food processing en ma-
terial handling. We kunnen dan ook van el-
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kop. Olivier Hancotte: “De realisatie van 
een hele verpakkingslijn is een zaak van 
maanden, terwijl het bij de levering van een 
naaikop vooral om een snelle verkoop gaat; 
dat vereist verschillende strategieën.” Maar 
na twee jaar samen onder Duravant-vleu-
gels weten de partijen elkaar heel goed aan 
te vullen en te versterken.

Uitbreiding
Votech produceert alle machines in eigen 
huis, inclusief de software. Door de pro-

ductiehal lopend, passeren we verschillen-
de stations met volop activiteit. Er staan 
vullijnen, transportbanden, palletisers en 

stretchoodmachines, maar ook bordessen 
die nog moeten worden aangehaakt. Het 
is hier en daar een beetje passen en meten 

omdat veel projecten tegelijkertijd lopen. 
Rolf Michiels: “We proberen de productie te 
stroomlijnen, maar moeten nog even schip-
peren totdat we onze tweede hal in gebruik 
hebben genomen.”
Dat gebeurt in november, waarmee de pro-
ductieruimte verdubbelt tot 4500 m2 en het 
kantooroppervlak tot 1700 m2. De uitbrei-
ding onderschrijft de ambitie om nog ver-
der te groeien; eerst in Europa maar dan 
over heel EMEA (Europa, Midden-Oosten 
en Afrika).

Toekomst
Waar nu nog vooral semiautomatische ver-
pakkingslijnen in gebruik zijn, zien beide 
heren in de toekomst steeds meer volau-
tomatische verpakkingslijnen hun intrede 
doen. Daar komen geen handen meer aan 
te pas.
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‘Geen service -  
geen verkoop’

Afb. 2 Olivier Hancotte (l) en Rolf Michiels
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