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 Ik werk al 10 jaar samen met BEGE en ik ben zeer te spreken over het kennisniveau van 
alle medewerkers. Naast de expertise en het feit dat ze altijd betrokken zijn, vind ik het 

zeer prettig dat ze zo klantvriendelijk en oplossingsgericht werken.

“
”

Michel de Wit 
Eigenaar MdW Technical Support

MdW Technical Support bouwt, onderhoudt en installeert complexe machines voor 
de levensmiddelenindustrie. Met ruim 20 jaar werkervaring in de branche zijn ze 
expert in het efficiënt en het veilig maken van machines. De afgelopen jaren heeft 
MdW zich verdiept in het upgraden van machines in de voedselindustrie wat leidt tot 
een sterke efficiëntieverbetering van de bestaande machine. 

Een van MdW’s klanten is Oma Bobs Snacks. Deze voedselproducent levert een 
breed assortiment ambachtelijke snacks exclusief aan de horeca. Alle snacks worden 
met zorg bedacht, ontwikkeld en bereid op dezelfde manier als oma Bobs, de oma van 
oprichter Jurgen Ottenhoff, dat vroeger deed.

Preventieve vervanging

Door tijdig onderhoud ontdekte Oma Bobs Snacks dat de koeltoren niet meer optimaal 
functioneerde.

MdW Technical Support vroeg BEGE Aandrijftechniek te helpen bij de preventieve 
vervanging van de aandrijfmotorreductoren van de spiraalvriezer bij Oma Bobs Snacks.  
De aandrijfmotoren van de koeltoren met dubbele spiraal en dubbele banden ging al 
een tijd mee toen ontdekt werd dat één van de tandwielkasten op zijn einde liep. De 
oliekeerringen lekten, er was roestvorming ontstaan en de tandwielen vertoonden 
sporen van slijtage. Aangezien de oorspronkelijke leverancier van de motoren niet meer 
bestond, klopte MdW voor hulp aan bij zijn aandrijfpartner BEGE om hem te helpen met 
de specificaties van de motoren en de tandwielkast zodat de aandrijving weer optimaal 
zou presteren.

“Als er een keer spoed is, dan 
regelt BEGE het supersnel. En 
dat is in deze business 
ontzettend belangrijk.”

De voedselverwerkingsindustrie kenmerkt 
zich door een hoge mate van hygiënisch 
werken en efficiency. Stilstand door 
productieverstoringen wil men ook in deze 
branche zoveel mogelijk voorkomen.

De spiraalvriezer

Spiraalvriezers zijn veelzijdige systemen voor het koelen en invriezen van grote 
hoeveelheden snacks zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, textuur en smaak. 
De spiraalvriezer bij Oma Bobs zorgt ervoor dat kroketten en andere kwalitatieve 
snacks tijdens het gehele invriezingsproces op lage snelheid worden verplaatst.
Jurgen Ottenhoff van Oma Bobs Snacks: “Met de vervanging van de 
motorreductoren in de vriezer kunnen we blijven voldoen aan de groeiende  
vraag van onze klanten en zijn wij in staat onze ambitieuze groeidoelstellingen  
in de Nederlandse horecamarkt te verwezenlijken.”

De engineers van BEGE zijn 
klantvriendelijk, ze reageren snel 
en met persoonlijk contact;

Ze werken oplossingsgericht en 
verplaatsen zich in de situatie van 
de klant;

Omdat er nauwkeurig en precies 
wordt gewerkt, klopt alles altijd;

Partner voor lange termijn;

Hoog kennisniveau.

Waarom MdW kiest voor BEGE

Oude situatie: tandwielkast



Deze omstandigheden zijn een zware aanslag op de integriteit van de 
machine. Kort onderzoek door MdW en de engineers van BEGE leidde 
tot de aanbeveling acuut actie te ondernemen. BEGE heeft de motoren 
opnieuw gewikkeld zodat de machine weer even vooruit kon. 

Het risico op stilstand was voorlopig geweken, maar het werd duidelijk 
dat de motorreductoren in de koeltoren op korte termijn vervangen 
moesten worden. In overleg hebben MdW, BEGE en Oma Bobs Snacks 
besloten om begin 2019 de tandwielkasten volledig te vernieuwen.

Werkwijze:
• Gefaseerde uitvoering: eerst de continuïteit waarborgen;
• Engineering voor de optimalisatie van de volledige constructie;
• Complete check-up van de huidige staat: om de status te bepalen en 

prognose te geven voor levensduur om stilstand te voorkomen.

Gefaseerde uitvoering
De spiraalvriezer diende te presteren in 
zware omstandigheden; dagelijkse 
hogedrukreiniging en na inschakeling in 
korte tijd koelen van 0 naar -28° Celsius.

Het resultaat van deze samenwerking tussen Oma Bobs Snacks, MdW 
Technical Support en BEGE is de installatie van een robuuste tandwielkast 
van ruim 700kg die volledig compatibel is met alle belangrijke hygiëne-eisen 
en regelgevingen. Via een koppelflens is de reductor verbonden aan een 
BEGE-motor van 2,2kW. In combinatie met de enorme vertragingskast levert 
de aandrijving een zeer hoog koppel van 20.000 Nm bij 0,9 toeren.

Robuuste tandwielkast

Michel de Wit, eigenaar van MdW Technical Support werkt al meer 
dan 10 jaar samen met BEGE. Door een eerdere werkomgeving – 
toevallig ook in de snackindustrie– was hij al bekend met de 
motoren en andere producten van BEGE. Toen de Wit zijn eigen 
onderneming MdW Technical Support oprichtte, besloot hij te 
blijven samenwerken met BEGE. 

In eerste instantie omdat hij in dezelfde sector actief bleef en 
zodoende vaak bij BEGE uitkwam voor identieke vervanging. In de 
loop der jaren werd de band met BEGE steeds sterker en er 
ontwikkelde zich een langdurig partnerschap. Inmiddels is de relatie 
zo hecht dat de Wit standaard bij BEGE aanklopt als MdW een 
nieuwe machine ontwikkelt. 

“Als ik zelf iets bouw, als ik een 
machine zelf ga bedenken, dan 
is het automatisch BEGE.”

Langdurig partnerschap

De Wit licht toe waarom hij content is 
met de samenwerking met BEGE: “Een 
paar jaar geleden werkten we aan een 
project waarbij een klant een 
braadoven had waaraan een paar 
machines en vijf lopende banden 
gekoppeld waren. We hebben deze 
geïntegreerd in de besturing zodat in 
het display de snelheid van alle banden 
direct ingesteld kan worden. 

BEGE heeft ons toen erg goed 
geholpen met de optimalisatie van 
deze installatie; de keuze van de 
motoren, de zwaarte van de 
aandrijving en alle technische 
berekeningen. Ik schetste de 
uitgangssituatie en de engineers van 
BEGE rekenden alles door en kwamen 
met een gedegen advies. 

In dit geval raadden ze aan twee 
verschillende typen motoren te 
installeren om te voorkomen dat de 
machine teveel verschillende motoren 
zou bevatten.” 

Resultaat
Snelle realisatie van een passende oplossing gericht op de behoefte van de eindklant;

De motoren zijn IP56 en voldoen aan de strenge eisen qua voedselveiligheid;

Upgrade van de machine;

Ondersteuning op het gebied van techniek en berekeningen.



BEDREVEN IN
AANDRIJVEN

Bent u benieuwd naar wat BEGE voor u 
kan betekenen? 

Neem contact op . We delen onze kennis 
graag. 

BEGE ontwikkelt en optimaliseert 
branchespecifieke aandrijfsystemen

Meer weten?

Over BEGE

Sinds 1950 bedreven in aandrijven 

BEGE Aandrijftechniek creëert, optimaliseert en onderhoudt 
betrouwbare aandrijvingen zodat uw industriële onderneming, 
groot of klein, ontzorgd wordt.

We bieden complete en intelligente aandrijfsystemen die 
leiden tot efficiënte en productieve installaties met maximale 
continuïteit. De combinatie van onze eigen productielijnen én 
de overname van Ströter maakt BEGE uw partner voor 
betrouwbare en integrale aandrijfsystemen. Wij hechten 
waarde aan kwaliteit, efficiency en product- en 
procesinnovatie. 

Anton Philipsweg 30 
2171 KX Sassenheim

T. +31 252-220 220 
E. bege@bege.nl

WWW.BEGE.NL

Expert in uw branche

We bouwen aan langdurige relaties waarbij we ons focussen 
op hoe onze aandrijfoplossing optimaal bijdraagt aan de 
realisatie van uw specifieke ambities. 

We combineren expertise in aandrijftechnologie met 
specifieke branchekennis. Het resultaat is een volledig 
geïntegreerde klantspecifieke aandrijving waarmee wij het 
concurrentievoordeel vergroten van de productiefaciliteit van 
onze klanten in tal van branches. We weten het antwoord op 
de uitdagingen van vandaag en de wensen van morgen in de 
industriële productie.

Levensmiddelen Land- & tuinbouw Verpakkingen Bulk & stortgoed Marine & offshore

Voedselveilig, efficiënt en 
hygiënisch verantwoord 
voor vochtige 
omgevingen.

Energiezuinig, sterk 
en kosteneffectief 
voor barre 
omstandigheden.

Flexibel, nauwkeurig 
en duurzaam voor 
hoge productiviteit.

Robuust en 
gecertificeerd voor 
een productieve en 
veilige omgeving.

Corrosiebestendig en 
betrouwbaar voor 
zware en extreme 
situaties.
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