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Beste lezers, 

Voor u ligt de nieuwste uitgave van FoodNotes, 
ons inspirationele magazine waarin u nieuwe  
producten, mooie praktijkvoorbeelden en nieuws-
berichten kunt vinden.

Er is de afgelopen 1.5 jaar wederom veel  
gebeurd bij Elpress. Naast een stormachtige verdere 
groei van al onze productgroepen, zijn we blijven  
investeren in product-innovatie. Zo hebben we  
onlangs een prachtige desinfectiemachine voor  
messenkorven aan ons assortiment toegevoegd.

Ook blijven we continu bezig met het optimali- 
seren van onze organisatie. Er is veel tijd en aan-
dacht geschonken aan het verder automatiseren  
en optimaliseren van logistieke- en productie- 
processen. Hierdoor zijn we nu in staat om nog meer 
te focussen op het waarborgen van kwaliteit en  
betrouwbaarheid.

Steeds meer klanten zien trouwens de voordelen in 
van onze unieke PureFinish RVS behandeling. Deze 
uiterst moderne RVS oppervlaktebehandeling is 
niet alleen optisch een genot voor het oog. Ook op 
bacteriologisch niveau biedt deze behandeling veel  
hygiënische voordelen. 

Rest mij nog u te vermelden dat ons HACCP  
International certificaat wederom tot en met 2021 
verlengd is. Tijdens de uitgebreide her-inspectie 
waren de auditors onverminderd positief.  
Dit is een blijvende erkenning voor 
wat we het liefste doen; de hygiëne en  
voedselveiligheid in uw productie- 
omgeving naar een hoger niveau brengen.

Voorwoord

 

Jannes Voss 

Managing Director 

Elpress BV
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Wij delen graag onze kennis
Naast innoveren op productgebied blijft  

Elpress zich ook online verder ontwikkelen.  

Medio mei zal onze vernieuwde website  

online verschijnen. Op onze website staat 

nu al een grote bibliotheek aan interessante 

blog-artikelen. In deze artikelen delen we 

gratis onze kennis en kunde, overzichtelijk 

ingedeeld per productgebied. Hierdoor kunt 

u zich als bezoeker een goed beeld vormen 

van bijv. een reinigingssysteem, de juiste 

keuze voor een krattenwasser of specifieke 

zaken om op te letten bij het behalen van  

hygiëne-certificeringen.

Kort nieuws

FoodNotes

Reinigingsadvies en  
schoonmaaktraining
Heeft u een specialistisch reinigingsvraag-

stuk? Bijv. het reinigen van een lastig ob-

ject of een specifieke productiemachine? Of 

wilt u ‘gewoon’ weten hoe u het beste kunt  

reinigen? Onze veiligheidskundige en chemie- 

specialist Wim Esselink is u hiermee graag 

tot dienst. Door zijn bijna 40-jarige ervar-

ing is Wim de aangewezen persoon voor 

het verzorgen van bijv. trainingen m.b.t. 

veilig omgaan met chemie, of het geven van 

schoonmaaktrainingen.

HACCP certificering Elpress BV 
verlengd tot en met 2021
Wij zijn verheugd dat ons HACCP 

International certificaat wederom is verlengd

tot en met 2021. Tijdens de uitgebreide her-

inspectie waren de inspecteurs wederom 

positief over onze persoonlijke hygiëne 

apparatuur. HACCP Internationalis een 

wereldwijd leidende food science organisatie 

die gespecialiseerd is in voedselveiligheid. 

Zij beheren een wereldwijd gerenommeerd 

product certificatieschema - certificering van

voedselveilige apparatuur, materialen en 

diensten. 
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Nieuws

Het indelen van een hygiënesluis kan een  
verwarrende taak zijn. Doorgaans zijn 
er meerdere manieren om een sluis in te  
delen en daarbij komen diverse element-
en aan bod. Voor deze situaties heeft  
Elpress de Hygiëne Selector ontwikkeld. 
Door 5 praktische vragen te beantwoor-
den is de Hygiene Selector al in staat om  
je de goede richting op te wijzen. U krijgt  
vervolgens direct een vrijblijvend advies op 
maat over een hygiënesluis voor uw bedrijf.  
Naast dit advies krijgt u direct meer  
informatie over de diverse componenten die u 
geselecteerd heeft en vertellen we in hoeverre  
de apparatuur past bij diverse kwaliteits- 
systemen zoals IFS en BRC.

Ontvang direct  
een vrijblijvend  
advies over uw  
mogelijke  
hygiënesluis- 
inrichting

De Elpress Hygiëne Selector

Meer informatie over de Hygiëne Selector  
of wilt u de Hygiene Selector direct doorlopen?
Ga dan snel naar www.elpress.com/hygiene-selector 
en  ontvang binnen 3 minuten een advies.

Handen wassen

Zolenreiniging

Handen drogen

Aanbrengen van zeep
met toegangscontrole

Handen desinfecteren
met toegangscontrole

Bovenstaande afbeelding is een  

voorbeeld uitkomst uit de Hygiëne Selector



De NV Sus Campiniae is opgericht vanuit een samenwerking 
tussen de groep Vanden Avenne en de groep Noordvlees Van 
Gool. Deze samenwerking ondersteunt de verdere groei van 
beide groepen. Bovendien bleek in 2012 dat het slachthuis De 
Lokery van Bens NV (onderdeel van Vanden Avenne) zou ver-
huizen van Lokeren naar Oevel. Een van de redenen hiervoor 
is dat Bens NV op het industrieterrein in de Nijverheidsstraat 
in Oevel al een varkenssnijderij en diepvriesinstallaties 
heeft. De investering in een moderne slachterij op hetzelfde  
industrieterrein vormt een logische stap. 

Met de bouw  van deze moderne slachterij kwam Elpress in 
beeld om het hygiënedeel voor hun rekening te nemen. In 
verschillende delen van de slachterij zijn Elpress producten te 
vinden. De meest opvallende ruimtes zijn de beide uitgebreide 
hygiënedoorgangen en een speciale ruimte voor het drogen 
van laarzen.

Een intensief project
Olivier Reyntjens, Sales Manager België bij Elpress, is nauw 
betrokken bij het fraaie project: “Zo’n traject bij een organisa-
tie als Sus (Campiniae) is ook voor mij nog steeds heel speciaal. 
Ik zit al ruim 30 jaar bij Elpress, en projecten als deze zie je niet 
elke dag. Er is van beide kanten veel tijd in de realisatie van 
het project gestoken, maar dat zie je ook absoluut terug. De  
hygiëneoplossingen sluiten naadloos aan bij de rest van het 
stijlvolle en moderne pand” aldus Reyntjens.

FoodNotes

Sus Campiniae: 
Hygiëne apparatuur  

voor nieuwe slachterij
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Referentie

“ De hygiëneoplossingen sluiten  
 naadloos aan bij de rest van het  
 stijlvolle en moderne pand ”



De hygiëneruimte heeft een uitgebreide 
configuratie met oog op maximale hygiëne 
beheersing. Dit is duidelijk terug te zien in 
de diverse elementen die gebruikt worden. 
Aan de hand van de getoonde afbeeldingen 
en de plattegrond verschaffen wij een over-
zichtelijk beeld van de hygiëneruimte.

FoodNotes

Dispensie van zeep met toeganscontrole1

2

3

4

Handen wassen en drogen

Desinfectie van handen en zolen

Zolenreiniging

Schachtenreiniging5

Ingaand

Uitgaand

Schachtenreiniging
5 O
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Referentie

Dispensie van zeep
1 O

Hande n - e n z o l e n d e s i n f e c t i e
Handen wassen en drogen

2 O
4 O



Uiteraard streeft u naar een efficiënte en optimale persoonlijke hygiëne binnen uw bedrijf. Zeker 
binnen de voedingsmiddelenindustrie is dit een vereiste. U bereikt een goede persoonlijke hygiëne 
met een passende hygiënesluis. Om het hygiëneproces te kunnen borgen adviseert Elpress een 
tourniquet in de hygiënesluis. Dit zorgt voor een gecontroleerde toegang van de medewerkers. 
 
Bij de meeste bedrijven zijn medewerkers verplicht hun handen te wassen en/ of te desinfecteren 
voordat ze de productieruimte betreden. Een hygiënesluis is de ‘verzekering’ dat het personeel dat 
de bedrijfsruimte betreedt aan de gewenste of verplichte persoonlijke hygiëne-eisen voldoet.

6 voordelen van toegangscontrole middels toegangspoortje
Elpress adviseert gebruik te maken van een tourniquet, oftewel een toegangspoortje voor de toe-
gangscontrole. Hiermee garandeert u dat uw medewerkers voldoen aan alle verplichte hygiëne-ei-
sen wanneer zij de productieruimte betreden. Het gebruik van een tourniquet biedt veel voordelen:

FoodNotes

6 voordelen van toegangscontrole  
binnen het hygiëneproces

1 Gecontroleerde toegang
Het personeel krijgt alleen toegang tot 
de productieruimte nadat de handen zijn  
gewassen en/ of gedesinfecteerd. Zonder 
handen wassen/ desinfecteren wordt de 
toegang niet vrijgegeven.

2 Contactloos zepen  
& desinfecteren
Middels een automatische doseerunit wordt 
de zeep of het desinfectiemiddel over de 
handen verneveld. Dit gebeurt contactloos 
en verkleint dus het besmettingsrisico.

3 Twee handen inzepen 
& desinfecteren
Beide handen dienen in de cilinders van 
de chemiedispenser te worden gestoken.  
Alleen dan wordt het tourniquet vrijgegeven.

4 Langere contacttijd
Na het inzepen wordt het tourniquet vrijge-
geven en kan de medewerker het poortje 
passeren. Dit vraagt enige seconden waar-
door de zeep beter kan inwerken voordat de 
handen worden gewassen.
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Kennisdeling

5 Gecontroleerde chemieverbruik
Het gebruik van sensoren in de chemiedis-
pensers voorkomt het overmatig gebruik 
van chemie en energie. Ook hoeft de che-
mie minder vaak bijgevuld te worden omdat 
gewerkt wordt met een chemieopslag van 5 
liter. Wanneer de zeep of het desinfectiem-
iddel op is, blokkeert het tourniquet en kan 
de medewerker de productieruimte niet be-
treden.

6 Personen- en tijdsregistratie
De hygiënesluis kan worden voorzien van 
een badgesysteem dat het in- en uitgaan van 
de medewerkers registreert. Tevens kan er 
bij de toegangscontrole een vrijgavesignaal 
aan een externe doorgang worden gegeven. 

Aangesloten tijdsregistratiesysteemToegangsverschaffing door tourniquette



FoodNotes

Een reinigingsysteem aanschaffen: 
centraal of decentraal reinigen?

De eerste vraag die u zichzelf dient te stel-
len wanneer u een industrieel reinigingssys-
teem wilt aanschaffen is: ‘Wil ik centraal of 
decentraal reinigen?’. Het is belangrijk zorg-
vuldig te overwegen welke voor- en nadel-
en beide systemen hebben in uw specifieke 
bedrijfssituatie.

Bij het beantwoorden van deze vraag zijn 
twee factoren bepalend:
• Is er sprake van nieuwbouw of heeft u 

te maken met een bestaand  
bedrijfspand?

• Hoeveel afnamestations zijn er nodig?

Nieuwbouw?  
Kies voor centraal!
Bij nieuwbouw adviseert Elpress in principe  
altijd gebruik te maken van een centraal 
reinigingsproces, mits het aantal afname-
punten meer dan 4 is. Centraal reinigen 
– waarbij binnen het bedrijf een centrale 
plek is voor de chemieopslag en de drukver-
hogingsinstallatie – is namelijk veiliger,  
efficiënter en uiteindelijk kostenbesparend. 
Elpress zet de voordelen van centraal 
chemisch reinigen voor u op een rijtje:
 
• Hogere veiligheid: er bevinden zich 

geen geconcentreerde chemicaliën  
op de werkvloer. 

• Efficiënter en constanter chemiever-
bruik: doordat de dosering centraal 
plaatsvindt, is de concentratie reiniging-
smiddel exact exact afgestemd op de 

benodigde hoeveelheid. Bij decentrale 
reiniging wordt de dosering per afname-
punt geregeld, waardoor deze minder 
efficiënt en constant is.

• Efficiënter werken: centraal reinigen 
vergt minder handelingen van de me-
dewerker, doordat jerrycans niet con-
stant verplaatst worden.

• Gunstigere inkoop van chemie, doordat 
je grotere hoeveelheden tegelijk inkoopt 
en geen gebruik maakt van kleinere, 
losse jerrycans. Dit beperkt ook het 
chemisch afval en zorgt daardoor voor 
een lagere milieubelasting.

Wanneer kiest u  
voor decentraal?
Bij een bestaand bedrijfspand is de invest-
ering in een centraal systeem in verhouding 
hoger, omdat er veel aanpassingen moeten 
worden gedaan. Denk aan het aanleggen 
van een leidingnetwerk en het creëren van 
een centrale ruimte voor het plaatsen van de 
doseerpomp en de chemieopslag. Daarom 
wordt bij bestaande bedrijfssituaties vaak 
gekozen voor decentraal reinigen. 
Juist vanwege de lagere investeringskosten 
is een decentraal reinigingsproces ook voor 
bedrijven met behoefte aan minder dan 3 
afnamepunten de beste keuze. Een centraal 
systeem wordt pas interessant als minimaal 
vier medewerkers gebruik maken van het 
reinigingssysteem.
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“Bij nieuwbouw is een centraal  
reinigingssysteem relatief eenvoudig 
te realiseren. ”



CleanWash is een krattenwasserij gevestigd in  
Hoogeveen. Met ruim 50 gemotiveerde en vakkundige  
werknemers zorgen zij er 24 uur per dag voor dat  
verontreinigde productdragers wordgen gereinigd. Dit 
doen zij al sinds 2012 met veel passie en expertise. De 
krattenwassers die voor de reiniging gebruikt worden 
zijn geproduceerd door Elpress.

Eigenaar Geert Prins heeft in het verleden al diverse 
malen met Elpress samengewerkt. Op het moment 
dat CleanWash een nieuw pand wilde betrekken heeft  
Elpress een advies op maat geven. Samen is er gekeken 
naar de mogelijke inrichting van de wasserij met een 
nieuwe krattenwasser en afblaasinstallatie.

In het nieuwe pand is er uiteindelijk een krat-
tenwasser met een lengte van ruim 10 
meter en capaciteit van maximaal 2000 kratten 
per uur  geinstalleerd.  Achter deze krattenwasser  
bevindt zich een afblaasunit die er voor zorgt dat de  
kratten worden gedroogd waarna deze worden  
afgevoerd. Door een toenemende vraag is er in 2018  
een tweede krattenwasser geleverd, met een  
vergelijkbare capaciteit. Wederom met een krachtige 
afblaasunit. 

“Elpress levert een kwaliteitsproduct waar wij op  
kunnen vertrouwen. Dat is natuurlijk ook nodig  
wanneer een krattenwasmachine de gehele dag draait.  
Daarnaast is de installatie zo ontworpen dat wij deze 
gemakkelijk naar diverse krat-types kunnen aan-
passen” aldus Geert Prins, eigenaar van CleanWash. 
 

FoodNotes

CleanWash  
krattenwasserij
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WIST JE DAT  
CleanWash volledig CO2 neutraal 
produceert? Dit doen zij door o.a. 
gebruik te maken van pelletkachels en 
het hergebruiken van warme lucht.



“Elpress levert een  
kwaliteitsproduct waar  
wij op kunnen vertrouwen”
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Een krattenwasser aanschaffen? 
Het proces van oriëntatie tot productie

Bij de aankoop van een krattenwas- 
machine moeten er diverse zaken worden  
afgewogen om een goede keuze te kunnen  
maken. Om uiteindelijk de krattenwas-
ser die perfect bij u past in uw bedrijf  
te kunnen plaatsen, doorloopt Elpress 
zorgvuldig een aantal stappen met u. Hoe 
dat proces verloopt, leest u in deze blog. 

Het proces bij de aankoop van een krat-
tenwasser bestaat uit vier fases die er 
voor zorgen dat u aan het einde van de 
rit de trotse eigenaar bent van een krat-
tenwasmachine die de beste keuze voor 
uw bedrijf is. Deze vier stappen zijn: 

• Oriëntatiegesprek
• Advies op maat
• Technische tekening ter goedkeuring
• Productie

Oriëntatiegesprek
Tijdens een vrijblijvend oriëntatiegesprek 
brengt Elpress samen met u in kaart aan wel-
ke voorwaarden en verwachtingen uw aan 
te schaffen krattenwasser moet voldoen. 
Daarvoor is het belangrijk te weten met wat 
voor soort en met welke mate van vervuiling 
van de kratten u te maken heeft. Ook dient 
bekend te zijn hoeveel kratten er per uur 
of dagelijks moeten worden gewassen en 
met wat voor type kratten u werkt. Heeft u 
één type krat, of zijn dit er meerdere? Ook 
wordt bekeken hoeveel ruimte u beschik-
baar heeft voor de krattenwasser en hoe 

het logistieke proces rond de krattenwas-
ser er uit ziet. Ook uw beschikbare budget 
is natuurlijk een belangrijk uitgangspunt.

Advies op maat
Aan de hand van de informatie verkregen 
uit het oriëntatiegesprek kan Elpress u een 
advies op maat geven. We bepalen welk 
standaard type krattenwasser bij uw bedrijf 
past. Vervolgens bekijken we welke opties 
nodig zijn om het optimale resultaat te beha-
len dat voldoet aan uw verwachtingen. Wilt 
u uw kratten bijvoorbeeld ook drogen, dan is 
een afblaasunit nodig. En moeten er sticker- 
en lijmresten worden verwijderd, dan moet 
er gekeken worden naar een uitgebreide 
oplossing, een stickerverwijderingsunit. 
We toetsen vervolgens onze aanbevelingen 
aan uw wensen en behoeften en komen 
op die manier – eventueel met enkele aan-
passingen – samen met u tot een eind- 
oplossing die we gaan uitwerken in een 
technische tekening.

“ Heeft u één type krat, of 

zijn dit er meerdere? ”

Technische tekening  
en productie
Elpress maakt een technische tekening waar 
alle specificaties en de uitvoering van de  
machine helder op zijn weergegeven. U kunt 
op deze manier eenvoudig bepalen of de krat-
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Kennisdeling

tenwasser helemaal naar wens wordt uitgevoerd. U controleert middels deze tekening bijvoor-
beeld of de deuren van de elektrokast en de aansluitingen voor water en elektriciteit op de juiste 
plek zitten. Na uw goedkeuring van deze technische tekening gaat uw krattenwasser in productie.



In 1997 richtte Jo Herbots zijn eigen vlees- 
groothandel op. Hij begon met het ver-
snijden van vers geslacht vlees en deed 
dit in één van de veemarktsite loodsen in 
Sint-Truiden. Door een beëindiging van 
de huurovereenkomst voor de veemarkt- 
bedrijven moest Jo Herbots op zoek naar 
een nieuwe locatie. 

In 2018 opende hij een gloednieuwe  
vleesversnijderij. Op een perceel van 1,5 
hectare zijn vandaag de dag ruim 50 werk-
nemers dagelijks een kwaliteitsproduct 
aan het realiseren. Op het gebied van  
hygiëne heeft Elpress een totaalpakket 
kunnen realiseren. Jo neemt kwaliteit  
serieus en heeft persoonlijke contacten 
met zijn binnenlandse rundkwekers. Deze 
mate van kwaliteit zie je ook terug in het 
nieuwe pand. Koelinstallaties, handling  
systemen, alles met oog op kwaliteit.  
Hygiëne hoort daar zeker bij en Jo Her-
bots hebben wij dan ook voorzien van  
het volgende:

• Persoonlijke Hygiëne: toegangscontrole 
naar de productie, rvs wasbakken, zolen-
reiniging, handendesinfectie, etc.

• Reinigingsystemen: een 40 bar drukver-
hogingsinstallatie en diverse haspels 
met decentrale afnamepunten voor  
schuimenreinigen en desinfecteren.

• Industriële Wassystemen: een Elpress 
krattenwasser met afblaasunit.

• Leidingwerk: het leidingwerk voor  
reinigen is geheel door Elpress verzorgt.

FoodNotes

Jo Herbots ziet in Elpress 
een totaalleverancier
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Referentie

“Elpress biedt ons een totaalpakket 
aan van hygiënesassen, wasbakken 
en een krattenwasser aangesloten op 
onze bakkenbuffer.”

Bekijk de video op www.elpress.nl/videos

Video referentie Jo Herbots



FoodNotes
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Voor Compaxo in Zevenaar is Elpress uitgebreid aan 
de slag gegaan met een maatwerkproject. Compaxo is  
specialist in het produceren van vleeswaren. De vestig-
ing in Zevenaar fungeert als een moderne slachterij om de 
hoofdlocatie in Gouda van kwalitatief vlees te voorzien. 
 
In het proces van vleesverwerking worden veel big boxes (ook 
wel dolav boxen) gebruikt. Compaxo was in het kader van  
efficiëntie echter op zoek naar een maatwerk leverancier om 
hun specifieke wensen te kunnen realiseren.

Dit heeft geresulteerd in een reinigingslijn met in- en  
uitvoerbaan. De boxen kunnen direct vanuit de vrachtwagen 
tot maximaal 3 hoog op de invoerbaan geplaatst worden. Een 
ontstapelaar en kantelaar zorgen er voor dat de boxen 1 voor 
1 de wasser in gaan. Dit is een maatwerk doorloopwasser 
waarbij de boxen middels een ketting door de wasser vervoerd 
worden. Na het wassen worden de boxen nogmaals gekanteld 
en via een doorgang in de muur vervoerd naar een schone 
ruimte.

De wasinstallaties kent diverse unieke kenmerken
• De installatie is zo ontwikkeld dat alle soorten boxen  

met verschillende maten in de reinigingslijn kunnen.
• Remote acces doormiddel van VPN. 
• Roterende wedge-wire filter voor maximale zuivering.
• Waterpomp vangt bij de uitvoerkantelaar restwater op 

terug te brengen naar de wastank.
• Hoge wascapaciteit van 90 boxen per uur.

Een maatwerkproject 
voor Compaxo 



FoodNotes
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Beursagenda 2019

4 t/m 9 mei  IFFA   Frankfurt, Duitsland 

29 t/m 31 mei  PolFish  Gdansk, Polen 

11 t/m 13 juni   GreenTech  Amsterdam, NL 

30 sept. t/m 3 okt. Polagra Tech Poznán, Polen 
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visit our website

Elpress is dé toonaangevende producent op 

het gebied van industriële hygiëne. Onze focus 

ligt op het leveren van totaaloplossingen: 

klantgerichte reinigingssystemen die op 

vakkundige wijze geïntegreerd worden in uw 

bedrijfsproces. Door processen te vereenvoud-

igen en kennis te delen, kunnen wij met een 

compleet productenpakket waarde toevoegen 

aan uw bedrijf. 

 

Onze jarenlange ervaring heeft geresulteerd in 

hoogwaardige producten. De betrouwbaarheid 

en het gebruiksgemak hebben zich inmiddels 

in het werkveld bewezen. Dankzij de brede 

mogelijkheden van onze producten, bieden wij 

een oplossing voor iedere uitdaging.

Wij hebben een Passie voor Hygiëne!

Elpress BV

Handelstraat 21

Industriegebied Saxe Gotha

NL-5831 AV Boxmeer

Tel +31 (0)485 51 69 69

Fax +31 (0)485 51 40 22

E-mail: sales@elpress.nl 

Website: www.elpress.nl
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