Marvu verzorgt productie-uitbreiding Vitelco

Voorbereid
op de toekomst

Marvu foodprocessing equipment staat wederom aan de basis van de procesoptimalisatie bij Vitelco. Net als vijf
jaar geleden schakelde het bedrijf Marvu in voor optimalisering van de interne logistiek. Zodat Vitelco nu én in de
toekomst zo efficiënt mogelijk kan produceren.

D

e productie van kalverslachterij Vitelco in Den Bosch groeit
al jaren. De productiecapaciteit is daarom al diverse keren
vergroot. Ook in 2012 was Marvu daar al bij betrokken. Het
bedrijf verzorgde toen de nieuwe inpaklijn voor vacuümverpakt
vlees. Deze op maat gemaakte transportoplossing maakte een
capaciteitsvergroting van 25 procent mogelijk. Marvu hecht waarde
aan langdurige samenwerkingsverbanden zoals die met Vitelco, legt
directeur Marc Vulders uit. “Onze goede samenwerking is gebaseerd
op vertrouwen.”

Marvu foodprocessing equipment
Marvu foodprocessing equipment ontwerpt, produceert,
assembleert en installeert sinds 1993 transportsystemen, specialistische machines en doseerinstallaties voor
de voedselverwerkende industrie. Ze worden onder
meer gebruikt voor de verwerking van vlees, pluimveevlees, vis en convenience producten.

Routing aangepast
Net als bij de vorige uitbreiding heeft Marvu eerst de wensen van
de klant in kaart gebracht. Naast uitbreiding van de capaciteit wilde
Vitelco het kwaliteitsniveau verhogen en inspelen op de behoefte
aan volledige traceerbaarheid van de technische delen. Daarom
kwam er een nieuw volledig geautomatiseerd traceability-systeem.
De productieruimte werd uitgebouwd waarbij Marvu de snij- en
verpakkingslijn opnieuw inrichtte. Het metaaldetectiesysteem werd
herplaatst en voor het samenvoegstation in de uitbouw werden
nieuwe transportbanden geïnstalleerd. Ook werd de routing aangepast zodat palletwagens met vleesproducten niet meer de productieruimte door hoeven. Dat zorgt voor meer rust en ruimte.
Bovendien zijn de tien ergonomisch ingerichte werkstations zo
gecreëerd dat ze zijn voorbereid op eventuele toekomstige uitbreiding. Al na enkele weken kon een efficiencyverbetering van
minimaal 5 procent worden gerealiseerd.

Ervaring
“Wij hebben specifiek voor Marvu gekozen vanwege hun ervaring
met complexe productieprocessen”, zegt Paul Meeuwissen, Operationeel Directeur van Vitelco. Hij roemt de samenwerking
omdat Marvu alles tot in details voorbereidt. Eventuele
aanpassingen na oplevering worden volgens hem
ook altijd correct uitgevoerd. M&C

Vitelco
Vitelco levert blank, jong rosé en rosé kalfsvlees. Bij Vitelco worden ongeveer 7.500
kalveren per week geslacht. Ze worden op
de nieuwe uitbeen- en productieafdeling van
Vitelco verwerkt tot diverse varianten en snitten. Vitelco is onderdeel van de PALI Group.
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