
ISHIDA BIEDT DE IDEALE 
OPLOSSING VOOR HET  
WEGEN VAN SALADE 

De technologie van Ishida draagt bij aan een snelle en 
nauwkeurige weging van de veldsla, een traditioneel 
Frans saladeproduct uit de regio Nantes, in dieptrek 
verpakking.

De toonaangevende coöperatieve AOC 
(Agro Ouest Conditionnement) heeft twee 
van Ishida’s meest recente geavanceerde 
multiheadwegers van CCW-RV geïnstalleerd 
in haar fabriek in Saint-Julien de Concelles, 
Frankrijk. De 14-kops wegers, voorzien van 
vijf liter-hoppers, werken met snelheden van 
70ppm voor 150g trays.

De wegers zijn voorzien van Ishida’s 
innovatieve C4-materiaal op alle contactdelen. 
Dit voorkomt dat de slablaadjes aan de 
contactdelen blijven kleven, waardoor een 
consistente productstroom behouden blijft. 
Daarnaast verbetert de vibrerende dispersion 
table van de weger de verdeling van het 
product aanzienlijk beter, in tegenstelling tot 
de meer traditionele roterende kegelsoort. 
Op deze wijze kan de doorvoer zo maximaal 
mogelijk worden gehouden.

Een ander belangrijk voordeel van de wegers is 
het gebruiksgemak, zoals Chantal Gourichon, 
de productiemanager van AOC, uitlegt: “De 
software is zeer gebruiksvriendelijk en stelt 
mij in staat om gemakkelijk verschillende 
programma’s op te slaan voor een snelle 
instelling en omschakeling”.

In overeenstemming met de hoge 
hygiënenormen die AOC stelt, worden de 
wegers dagelijks gereinigd met perslucht, 
terwijl de onderdelen eenvoudig gedemonteerd 
kunnen worden voor een regelmatige volledige 

reinigingsbeurt.
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Wegers van Ishida vormen een essentieel onderdeel van de 
activiteiten van AOC sinds 2010, toen het bedrijf de eerste twee 
gereviseerde modellen kocht. “We gebruikten deze samen met 
twee bestaande wegers van andere leveranciers en ik kon als 
snel het verschil zien dat de Ishidas maakten op het gebied van 
precisie, snelheid en kwaliteit. Tijdens de CFIA in Rennes heb ik 
dan ook niet geaarzeld om Ishida opnieuw te vertrouwen en heb 
twee gloednieuwe CCW-RV’s aangeschaft”, licht Alain Jussiaume 
toe, mede-directeur van AOC.

Hij voegt eraan toe dat de snelheid en nauwkeurigheid van de 
nieuwe wegers AOC in staat zullen stellen om de productie in de 
toekomst verder te verhogen.

AOC (Agro Ouest Conditionnement) 
AOC (Agro Ouest Conditionnement) is in 1993 opgericht om de 
veldsla te telen, te wassen en te verpakken die wordt geleverd 
door acht verschillende producenten die samenwerking als 
coöperatie onder de naam OCEANE.

OCEANE werd tevens opgericht in 1993. De leden van deze 
coöperatie verbouwen groeten op 70 groentevelden, met 
een jaarlijkse productie van 86 ton producten zoals tomaten, 
komkommers, prei, radijs en veldsla.
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De veldsla komt bij de AOC aan in palletdozen van 70 kg op 
dezelfde dag dat de veldsla wordt geplukt. Vervolgens wordt de 
veldsla meerdere malen gewassen met water op een temperatuur 
van 6 graden C. Onder strenge kwaliteitscontrole worden die 
blaadjes verwijderd, die niet aan de normen voldoen, zodat alleen 
de beste veldsla overblijft, die in dozen van 5 kg kan worden 
verpakt.

Het product wordt vervolgens verder verpakt in de trays en 
opgeslagen in een koelcel, voordat het naar OCEANE wordt 
teruggestuurd of rechtstreeks naar de klant wordt vervoerd. 
60% van de veldsla wordt verkocht in Frankrijk en de rest wordt 

geëxporteerd.


