
 

1   Streamline HD – copyright 

 

Aviko wspiera innowacyjne, higieniczne 

metody prowadzenia przewodów 

elektrycznych 

Próbny projekt Streamline HD: niższe koszty i najlepsze bezpieczeństwo żywności.  

Firma Aviko wspiera każdą inicjatywę, która przyczynia się do polepszenia bezpieczeństwa 

żywności w przemyśle spożywczym. W ramach rozszerzenia produkcji firma Van Lente 

Systeemintegratie B.V. zainstalowała w zakładach Aviko kilka drabin kablowych Niedax 

Streamline HD.  

Efektem tych prac są niższe koszty i oszczędność czasu dla Aviko oraz zapewnienie 

najlepszego bezpieczeństwa żywności dla konsumentów. 

 
Zespół Streamline HD pracujący przy projekcie dla Aviko, od lewej (Mark Wesselink, kierownik monterów z Van 

Lente; Gerwin Schuurman, inżynier projektu z Aviko; Michael Evers, kierownik ds. rozwoju działalności z Niedax 

Group; Bert Smid, dyrektor handlowy z Van Lente) 

Firma Aviko to marka istniejąca na rynku już od ponad 50 lat. Po zbudowaniu fabryki w 

Steenderen podbiła światowy rynek mrożonych frytek, prowadząc produkcję w regionie 

Achterhoek i dostarczając wysokiej jakości wyroby. Oferując konsumentom szeroką ofertę 
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produktów, takich jak placki Rösti i puree ziemniaczane Aviko, holenderski producent stał się 

jednym z największych przetwórców ziemniaków na świecie.  

Firmie Aviko zależy na odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów naturalnych i wysokiej 

jakości przetwórstwie żywności, przy uwzględnieniu wartości odżywczych produktów 

ziemniaczanych. Gerwin Schuurman, inżynier projektu w firmie Aviko wyjaśnia: „Pracuję w 

tej firmie już od 1997 roku i przez ostatnie 20 lat zaszły tu ogromne zmiany. Marka Aviko 

wprowadziła na rynek wiele nowych produktów, a jej zakład produkcyjny był w tym czasie 

wielokrotnie rozbudowywany. Podczas każdej rozbudowy za każdym razem coraz bardziej 

ulepszano kwestie mające wpływ na bezpieczeństwo żywności. Drabiny kablowe do 

prowadzenia okablowania na potrzeby sterowania liniami produkcyjnymi były zawsze 

przedmiotem naszej najwyższej troski. Wykorzystujemy do tego celu nieosłonięte systemy 

do prowadzenia instalacji, które można dobrze oczyścić. Jedynie opaski zaciskowe (tie-

wraps), które utrzymują kable na miejscu, nadal stanowiły spore zagrożenie dla higieny w 

zakładzie. Chcieliśmy to więc rozwiązać.”  

Safe Food Factory 

O jakości przetwórstwa żywności decydują wspólnie ludzie i technika, ale niekiedy potrzeba 

specjalistów, którzy zadadzą praktyczne pytania na temat techniki. Tak jak miało to miejsce 

w ubiegłym roku podczas spotkania w centrum wiedzy Safe Food Factory, dotyczącego 

bezpieczeństwa żywności i prowadzenia przewodów elektrycznych. W Ede spotkali się 

przedstawiciele całego łańcucha produkcji spożywczej – od wytwórców żywności po 

konstruktorów maszyn i monterów, aby wymienić się pomysłami i opracować wspólne 

wytyczne dotyczące głównego zagadnienia: „Jak poradzić sobie z prowadzeniem przewodów 

elektrycznych w zakładach produkcji żywności?“ Dzięki tym konsultacjom przygotowano 

pierwszą wytyczną w zakresie praktyk higienicznego prowadzenia instalacji, która jest w 

międzyczasie stosowana w całej branży.  

Kierownik ds. rozwoju działalności z Niedax Group, Michael Evers był obecny na tym 

spotkaniu, pełniąc podówczas rolę opiekuna klienta ds. żywności i napojów, podobnie jak 

Bert Smid, który podczas pracy jako dyrektor handlowy w firmie Van Lente 

Systeemintegratie B.V. zrealizował już pomyślnie wiele projektów w branży spożywczej, w 

tym również w zakładach Aviko. Gerwin Schuurman, inżynier projektu ze strony firmy Aviko 

poprosił ich wówczas o wypracowanie sposobu na zmniejszenie ilości opasek zaciskowych do 

kabli w pomieszczeniach produkcyjnych. W firmie Aviko stosowana jest żelazna reguła: nad 

liniami produkcyjnymi stosowane są wyłącznie możliwe do wykrycia opaski zaciskowe.  

Potrzeba firmy Aviko w zakresie zastosowania systemu okablowania bez opasek zaciskowych 

odzwierciedlała ogólne potrzeby występujące w branży produkcji spożywczej i na rynku 

producentów. Po konsultacjach z grupą roboczą na rzecz Higienicznego Okablowania z 

platformy eksperckiej Safe Food Factory firma Niedax Group, specjalizująca się w 

prowadzeniu instalacji, zaprojektowała system rozprowadzania przewodów elektrycznych o 

nazwie „Streamline Hygienic Design (HD)”. Zawiera on pomysłowy, higieniczny i możliwy do 

oczyszczenia system mocowania kabli wszelkich rodzajów, o różnych rozmiarach i 

średnicach.  
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Projekt próbny 

Wszystkie opaski zaciskowe do kabli używane w przeszłości w halach produkcyjnych Aviko 

zawierały metalowe paski, umożliwiające wykrycie i usunięcie opasek, które przez przypadek 

przedostałyby się do procesu produkcyjnego. W fabryce w Steenderen do prowadzenia kabli 

użyto ponad pół miliona takich opasek zaciskowych. Ich wstępny koszt to 70 centów za 

sztukę, przez co łącznie stanowiły ogromny wydatek dla Aviko. Firma Van Lente doradziła 

temu producentowi, aby wypróbował innowacyjny system prowadzenia przewodów 

elektrycznych, który wyeliminuje zastosowanie opasek do kabli. 

Po wewnętrznej naradzie firma Aviko zdecydowała się, że przy pierwszej okazji wypróbuje 

najnowsze rozwiązanie w dziedzinie higienicznego okablowania. Okazja ta nadarzyła się, gdy 

zaszła konieczność rozbudowy linii produkcyjnej do nowych placków Rösti Rondjes, aby 

zapewnić jej moc produkcyjną 22 000 ton rocznie. Jak wyjaśnia Gerwin Schuurman: 

„Pomyśleliśmy, że może rzeczywiście przejdziemy na użycie tych higienicznych drabin 

kablowych, więc najpierw je przetestujemy i podzielimy się naszymi doświadczeniami z 

praktyki z innymi zakładami Aviko.”  

Firma Van Lente wykonała projekt instalacji systemu prowadzenia przewodów elektrycznych 

marki Niedax Streamline HD, a także sama zajęła się jego realizacją w zakładzie Aviko. 

Założono 25 przewodów do prądu zasilającego sterowanie i napęd maszyn produkcyjnych, 

które poprowadzono na ponad 15 metrach higienicznej drabiny kablowej. O realizacji 

projektu opowiada Mark Wesselink, kierownik monterów z firmy Van Lente: „Wszystko 

zostało wykonane błyskawicznie. Po wprowadzeniu kilku zmian technicznych w hali 

produkcyjnej, zadbaliśmy o szybki i bezproblemowy montaż systemu Streamline HD. Projekt 

zrealizowaliśmy we wrześniu 2016 roku. Od tamtego czasu do systemu prowadzenia kabli 

wprowadzono kilka zmian, co również odbyło się bardzo sprawnie. Brak opasek zaciskowych 

sprawia, że założenie kilku dodatkowych kabli jest niezwykle proste. Biorąc to wszystko pod 

uwagę, prowadzenie i dodawanie kabli z użyciem systemu HD trwa trzy razy krócej, niż w 

przypadku tradycyjnych rozwiązań. Fakt, że nie trzeba korzystać z opasek do mocowania 

przewodów, robi wielką różnicę.” 
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Razem dbamy o jakość – Aviko  

Razem dbamy o jakość 

Hasło „Razem dbamy o jakość”, które można napotkać w wielu miejscach na terenie fabryki 

Aviko, zostało w ramach tego projektu w modelowy sposób wprowadzone w czyn, dzięki 

wspólnym wysiłkom firm Aviko, Van Lente i Niedax. Michael Evers podsumowuje projekt 

następująco: „Nasz sukces jest wynikiem wielu innowacji, które powstały w oparciu o 

zapotrzebowanie rynku. Dzięki temu, że producenci i podmioty z branży wypracowali za 

pośrednictwem Safe Food Factory wytyczną, w której określili, że stosowanie opasek 

zaciskowych w środowisku produkcji jest niepożądane, mamy teraz jasność co do sposobów 

prowadzenia higienicznego okablowania. Mogę wyrazić swój entuzjazm co do tej współpracy 

również jako członek zarządu holenderskiego EHEDG (Europejskiego Stowarzyszenia 

Inżynierów, Projektantów i Konstruktorów) i członek komitetu wykonawczego EHEDG 

International. W przemyśle spożywczym wszyscy co prawda dbali o bezpieczeństwo 

żywności zgodnie ze swoją wiedzą, ale poprzez dzielenie się doświadczeniami i pomysłami 

udało się ustanowić nowy standard w zakresie higienicznego prowadzenia przewodów 

elektrycznych. Streamline HD jest pierwszym realnym wynikiem naszych wspólnych starań.”  

Mniej oznacza więcej 

Nowy system do prowadzenia kabli oznacza dla Aviko nie tylko oszczędność kosztów i czasu; 

jest to przede wszystkim duże osiągnięcie, jeśli chodzi o minimalizację zagrożenia dla higieny 
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w zakładzie produkcyjnym. Gerwin Schuurman stwierdza: „Mimo, że mamy najbardziej 

zaawansowany system wykrywania ciał obcych w produktach, fakt, że w pobliżu taśm 

produkcyjnych nie będzie już opasek mocujących, pozwoli nam ograniczyć ryzyko 

zanieczyszczenia do zera. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo higieniczne, firma Aviko zawsze woli 

wybrać najbezpieczniejszą opcję, a doświadczenie uczy, że im mniej zbędnych elementów w 

środowisku produkcyjnym, tym lepiej.”  

Aby móc również w przyszłości spełniać coraz surowsze wymagania klientów, firma Aviko 

będzie nieustannie wspierać nowe rozwiązania ulepszeń w zakresie bardziej ekologicznych i 

bezpieczniejszych procesów produkcji. A gdy będzie to możliwe, chętnie weźmie udział w 

testach praktycznych. Jak podkreśla Gerwin Schuurman: „Firma Van Lente pomoże nam w 

tym poprzez proponowanie nowych rozwiązań i łączenie ich w kompletne systemy. Produkt 

oferowany przez Niedax spodobał nam się, gdyż zapewnia zwiększone bezpieczeństwo dla 

żywności, a także pozwala nam oszczędzić czas i koszty. Przy kolejnej rozbudowie naszych 

zakładów na pewno zdecydujemy się na skorzystanie z higienicznych systemów prowadzenia 

kabli Streamline HD.” 


