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Bij het automatiseren van verschillende productieprocessen is het van belang om de

reststromen die in een productielijn vrijkomen op een gedegen manier af te voeren.

Door het toepassen van vacuumtransport systemen is het mogelijk om, direct daar waar

het restproduct vrij komt, deze af te voeren. Hierdoor is de kans dat deze restproducten

het eindproduct contamineren of overal (van de vloer tot andere delen van de

productielijn) terecht komen.

Vacuumtransport systemen dragen dus bij aan een hygiënisch en (voedsel)veilige

werkomgeving, hogere kwaliteit van het eindproduct en rust rondom de productielijn.

Voordelen
Geen productresten op de lijn en vloer;

Kleinere kans op contaminatie;

Veilige werkomgeving.

Schone
werkomgeving
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02 | Neemt weinig
ruimte in beslag

De relatief kleine trechter in de productielijn van het vacuumtransport systeem

verzameld/zuigt de restproducten daar waar ze vrijkomen direct op. Hierdoor is een

infrastructuur van transportbanden en dolav opvangbakken niet meer nodig. Het

interne transport tussen de productielijnen zal voor de reststromen overbodig zijn

waardoor er tussen de lijnen meer ruimte ontstaat. 

Vervolgens zal het restproduct door het leidingsysteem, wat vaak buiten de

productieruimte geplaatst wordt, getransporteerd worden naar daar waar het nodig is.

In deze ruimte komen alle verschillende restproducten al dan niet gescheiden aan.
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Naast de besparing op arbeid, transportmiddelen en ruimte biedt het systeem ook een

besparing op energetisch gebied. De toegepaste technieken zorgen voor een besparing

ten opzichte van conventionele vacuümpompen in transportsystemen van 40-65% waarbij

de onderhoudskosten een gelijk percentage lager ligt. Ten opzichte van systemen die

werken op basis van perslucht loopt de besparing in energie op tot 80%. Daarnaast zien wij

dat in sommige gevallen de waarde van de restproducten toe kan nemen aangezien de

kwaliteit veelal hoger is dan in de bestaande situatie. Of dit ook voor uw reststromen van

toepassing is zoeken wij graag voor u uit.

Onze werkwijze
Om tot een voorstel te komen bekijken wij graag in samenwerking met u hoe uw reststromen er uit zien

en wat de vereisten zijn. Wij kunnen dan aan de hand van uw wensen een voorstel maken die passend is

op uw situatie. Wij werken op basis van de 4 stappen waarbij wij in de derde stap, indien wenselijk, uw

product kunnen testen op ons systeem in onze werkplaats. Hierdoor kunnen wij het transport fine-tunen

om het maximale resultaat te behalen waarna u kunt vaststellen of deze voldoet aan uw eisen.  
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Kosten en energie
besparend

https://ivs-vacuum.nl/werkwijze/
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De reststromen kunnen wij transporteren naar de door u aangegeven plek in het bedrijf.

Hierdoor komt het handmatige interne transport tussen de productielijn en de

uiteindelijke positie te vervallen. Naast de besparing op interne transportmiddelen,

onderhoud en arbeid is het risico op schade aan mens en machine tussen de

productielijnen altijd aanwezig. Vacuumtransport systemen dragen daarom ook bij aan

een veiligere werkomgeving. 

Voordelen
Veilige werkomgeving;

Geen transportbewegingen in de productieafdeling;

Terugdringen van het aantal transportmiddelen;

Geen schade aan machines door transportmiddelen in de

productieafdeling.

Geen interne
transport-
middelen
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Bij vacuumtransport kunnen wij het leidingtracé in samenwerking met u vrij bepalen

binnen de technische mogelijkheden. Hierdoor worden de reststromen veelal

gecentraliseerd in een geschikte ruimte of gecombineerd met een vervolg proces. Zo zijn

er meerdere mogelijkheden zoals:

Meer over
vacuümtransport
Heeft u nog vragen over vacuümtransport? Neem gerust contact met ons op of neem een kijkje op onze

website. Wij helpen u graag bij uw vraagstuk!
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Gecentraliseerde
productstromen

Het product vanaf de productielijn direct en continue storten in een bunker/trailer;

Het product continue lossen in een verwerkingsmachine;

Het product lossen op koelbanden.

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij deze vertalen naar technische oplossingen om een

kostenefficiënt proces te creëren waarbij meerdere efficiëntie slagen gemaakt kunnen

worden.

http://www.ivs-vacuum.nl/


Over ons
Industrial Vacuüm Systems (IVS) is tot stand gekomen door de passie voor vacuümtechnieken en -

systemen van drie gedreven ondernemers. Wij, Arjan, Alexander en Raimond, bundelen onze expertises en

dit maakt ons zeer vakvaardig. In de vacuüm industrie hebben wij onze sporen al verdiend en met onze

jarenlange ervaring zorgen wij ervoor dat we geen technisch detail onbenut laten. Met een team bestaande

uit echte techneuten creëren wij op maat gemaakte oplossingen voor elk uniek vraagstuk.

WHITEPAPER /  PAGINA 8

+31 (0)85 0514389 

info@ivs-vacuum.nl
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