In de agrarische sector sorteren
Tolsma-Grisnich en de
Schuurman Groep het beste resultaat
Als familiebedrijf is Tolsma-Grisnich al meer
dan 75 jaar pionier en leidend specialist op
het gebied van bewaren en verwerken van
aardappelen, uien en wortels. Vanuit de
internationale aardappelhoofdstad Emmeloord
bedient Tolsma-Grisnich haar klanten met
slimme, innovatieve en conceptgerichte
oplossingen waarmee zij zich aantoonbaar
onderscheidt.
Met hoogwaardige maatwerkoplossingen en
een intensieve procesbegeleiding ontzorgt
Tolsma-Grisnich haar klanten volledig en
realiseren zij het hoogste rendement.

Samenvoeging

Tolsma-Grisnich is een samenvoeging van twee
organisaties, aldus marketing manager
Jan van Maldegem: “Tolsma heeft jarenlange
ervaring met het ontwikkelen van de bewaring voor
aardappelen, uien en wortelen. Hiervoor zijn de
meest moderne technieken voor het bewaren in

bulk en in kisten ontwikkeld. Het productenpakket
bestaat onder meer uit ventilatoren, mechanische
koeling, klimaatcomputers en kistenregistratiesystemen. Grisnich is van oudsher actief in de
verwerking van agrarische producten met als
resultaat een doordacht assortiment van machines
en installaties voor onder meer ontvangst (los of in
kisten), droog en nat reinigen, intern transport en
sortering op maat.”

Waterman Onions

Een mooi project dat gerealiseerd is met veel
elektrotechnische producten van de Schuurman
Groep is volgens Jan van Maldegem het project
Waterman Onions in Emmeloord: “Dit bedrijf is
gespecialiseerd in het drogen, sorteren en
verpakken van uien. Ze leveren jaarlijks 120.000
ton uien aan detail- en groothandel, inpakbedrijven
en schillerijen over de hele wereld. Tolsma-Grisnich
heeft bij de nieuwbouw van de bewaar- en
verwerkingshallen de bewaarplaatsen ingericht
met ventilatoren en kachels voor het drogen en
ventileren van de uien in kisten. Het geheel wordt
aangestuurd door een Vision Control klimaatcomputer en de installaties zijn opgebouwd
met door Schuurman geleverde componenten:
kabelgoten, kabels, snoer, magneetschakelaars,
werkschakelaars en PLC’s. In de verwerkingsruimte
staat verder een ontvangstlijn met een kistenvuller,
waarmee de gevulde kisten automatisch gestapeld
worden. Na een droogperiode gaan de uien via een
sorteermachine en transportbanden naar de bunkers
voordat deze verpakt worden. Al deze installaties
worden aangestuurd door een HMI-interface met
touchscreens.”
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Ons-kent-ons-gevoel

Jannie Boersma en Nico Liefting zijn binnen
Tolsma-Grisnich verantwoordelijk voor respectievelijk
de operationele inkoop, kwaliteitscontrole en de
coördinatie van de praktijkopleidingen. Nico werkt er
al 42 jaar en hij kent alle Schuurmannen van het eerste
uur: “Het contact begon vanuit Schuurman Drachten
met vertegenwoordiger Theo Sibma, waarna Thom
Deutekom en Alex Land volgden. Voor technische
ondersteuning en metingen op installatieniveau is
Robert den Broeder onze man. Hij verzorgt ook
trainingen over bijvoorbeeld frequentieregelaars en
voert Power Quality metingen uit in het veld. Normaal
gesproken is het vandaag bestellen, morgen leveren,
maar ook als de nood aan de man is, kunnen wij altijd
rekenen op Schuurman. Het is een echt familiebedrijf,
dat ons-kent-ons-gevoel vinden wij heel belangrijk.”
Jannie bestelt dagelijks bij wat zij kortweg EKS
Drachten noemt: “Voor de artikelen die wij zelf op de
plank hebben liggen, doet het systeem dat automatisch
en verder loopt dat via de mensen van de afdeling
verkoop in Drachten. Als wij een vraag hebben,
wordt dit nog dezelfde dag opgepakt. Ook sociaal is
Schuurman een fijne organisatie. Toen ik een keer flink
uit de running was, kreeg ik een kaartje thuisgestuurd
met de beterschapswensen van iedereen. Dat maakt
voor mij het verschil.”

