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UITBREIDING PRODUCTIE
Wij hebben het al vaak verkondigd, Vercom zit niet 
stil! Wij willen u dan ook met trots vertellen dat per 
medio mei 2016 de productiecapaciteit bij Vercom 
International fors wordt uitgebreid. 

De uitbreiding is in de vorm van een 
nieuwe PE extruder en is daarmee een 
aanvulling op ons huidige park met 
Windmöller & Höllscher machines. Een 
‘alleskunner’ zogezegd en in staat om 
L(l)dpe, Mdpe en Hdpe zakgoed, folies 
en hoezen te produceren.  
De productiecapaciteit wordt hiermee op 
maandbasis met zo’n 150 ton uitgebreid. 
Vercom onderstreept hiermee niet alleen 
haar doelstelling één van Nederlands 
grootste PE producenten te blijven, 
maar geeft daar dus een concrete 
invulling aan. Elders in deze nieuwsbrief 
leest u over nog meer uitbreiding van onze 
productie en conversie. U kunt dus op ons blijven 
bouwen in de toekomst! 

De kracht van deze nieuwe machine (de Varex II) 
ligt in het feit dat er een nog grotere buisomvang 
mogelijk is i.c.m. een dunnere folie. De machine is 

onderdeel van een modulair concept, 
waarbij de uitbreidingen ongekend zijn. 
Vanaf 8 µm HDPE liners tot 11-laags 
barrière folie met een EVOH laag vanaf 
1 µm dikte! 

Alle componenten van deze machine 
zijn zo op elkaar afgestemd dat er op de 
hoogst mogelijke output, continu de best 
mogelijke kwaliteit (welke momenteel in 
de markt beschikbaar is) geleverd kan 
worden. Door de universele worm-
schroef, welke geschikt is voor alle types 
granulaten, kan deze machine tevens 
een except ionele smel t -kwal i te i t 
bereiken op een zeer lage temperatuur. 

Hiermee denkt Vercom ook aan haar ‘opdracht’ om 
de milieubelasting tot een minimum te beperken.
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SCHUINE SEAL 
BLOKBODEMEFFECT 

Het zogeheten blokbodemeffect 
voorkomt dat er vleesresten tussen de 
inslag en de bodemseal komen te 
zitten. Bijvoorbeeld bij een traditionele 
kratzak kan er tijdens of na het 
bevriezingsproces vlees blijven 
vastkleven tussen de inslag en de 
bodemseal. Dit zijn de zijkanten van 
de onderkant van de zak, ofwel het 
punt waar de inslag overloopt op de 
gesealde bodem waardoor loze ruimte 
ontstaat. 
Bij het toepassen van een extra seal - 
de schuine seal - is deze loze ruimte 
niet aanwezig waardoor de kans op 
eventuele verklevingen wordt 
voorkomen. 
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NIEUWE ZAKKENMACHINE

PRODUCER OF FLEXIBLE PACKAGING

Medio 2016 verwachten wij operationeel te 
zijn met een geheel nieuwe 
zakkenmachine. Deze machine zal 
enerzijds een uitbreiding zijn van onze 
productiecapaciteit en anderzijds een 
aanvulling zijn op ons huidige assortiment .  

Met de komst van deze machine zal 
Vercom in staat zijn  met nieuwe producten 
op de markt te komen, waaronder zakken 
voor automatische lijn verwerking, al dan 
niet voorzien van schuine bodemseal. 


