De verbinding met…

…DE ZAADINDUSTRIE
Ons gaas komt u overal ter wereld tegen. In auto’s, schepen, gebouwen, dierentuinen, bloemenkassen en zelfs in de sport.
In ‘de verbinding met…’ zetten we elke editie een gaastoepassing in de spotlight. In deze vierde editie leest u over gaas in
zaaizaadverwerkingsmachines.
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Het gaasproduct
Inmiddels loopt de samenwerking geolied. Hoopman maakt het
mechanische deel van de vijzel en brengt deze naar Dinxperlo.
Daar ligt het speciaal voor Hoopman geweven slijtvaste duplex rvs
gaas in twee maaswijdtes op voorraad. Met behulp van een mal last
het team van Wire Weaving de gaassok vervolgens op maat voor
de ontwikkelde vijzel. In Aalten wordt de vijzel nauwkeurig door
het Hoopman-team in de sok gehangen en op spanning gebracht.
De geproduceerde sok wordt in Dinxperlo geregistreerd, zodat er
bij vervanging direct gehandeld kan worden.

Key Accountmanager en Projectengineer Mark Bretveld
De inbedrijfstelling van een grote installatie in Nieuw-Zeeland

De verbinding:
Hoopman Equipment & Engineering <> Wire Weaving Dinxperlo
In Aalten, dichtbij Dinxperlo, bouwt Hoopman equipment & engineering een scala aan machines voor de zaaizaadsector. Het grootste
deel van het team stond jarenlang zelf als procestechnoloog in de schoenen van haar doelgroep en kan met die ervaring scherp met haar
opdrachtgevers meedenken. De klantgerichtheid, de snelle service en de goede aftersales zorgen ervoor dat de machines van Hoopman
equipment & engineering wereldwijd worden ingezet voor het desinfecteren, drogen, (film)coaten, primen, sorteren, ontstoffen en
transporteren van zaaizaden. Alle gaastoepassingen in haar machines, zoals de rotary fluid bed dryer, komen al jaren uit Dinxperlo. Met vijf
dochterbedrijven, waaronder Hoopman equipment & engineering, staat de Hoopman Group klaar voor bedrijven in de complete chain van
de voedingsmiddelenindustrie.

www.hoopman-equipment.nl
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