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MAATWERK MACHINES 
Grensverleggend in de foodindustrie

M AC H I N E BO U W



Robuust RvS 
Onderhoudsvriendelijk ontwerp 
Hygiënische Constructie



Innovatie, 
Maatwerk & 
Vakmanschap 
Grensverleggend in de foodindustrie
Al meer dan 20 jaar bouwen wij innovatieve en op maat 
gemaakte machines voor tal van sectoren binnen de 
voedselverwerkende indust rie. 

De foodindustrie is een sector met een grote diversiteit 
aan producten, strenge regelgeving en extreme 
productieomstandigheden. Er worden hoge eisen 
gesteld aan de machines die wij leveren. Dankzij onze 
ervaring in deze branche weten wij wat werkt en zijn wij 
in staat om nieuwe ideeën om te zetten in betrouwbare 
systemen die uw productieproces zullen verbeteren.
 
Unieke Oplossingen
Elk productieproces is anders. Elk product heeft 
specifieke eigenschappen en elke klant heeft zijn eigen 
wensen. Daarom is bijna elk systeem dat wij bouwen 
uniek. Precies op maat voor elke situatie. Enkele unieke 
machines die wij de laatste jaren hebben ontwikkeld, 

zijn een stripmachine voor schol, een telsysteem voor 
kippenvleugels, een sorteersysteem voor maaltijden en 
een ophangsysteem voor rookworsten.

Vakmanschap
Deze mooie goedwerkende machines ontstaan niet 
zomaar. Ze zijn het resultaat van innovatieve ideeën, 
hard werk, toegewijd vakmanschap en het juiste 
gereedschap. Ons vakkundig team van verkopers, 
(software)engineers en (electro)monteurs staan klaar om 
samen met u een oplossing te bedenken, te ontwerpen 
en te bouwen om uw productieproces te optimaliseren!

Wat bouwen wij       >> TRANSPORT & HANDLING
• Transportbanden
• Leidingsystemen
• Bufferbakken
• Draaitafels
• Kistenkantelaars
• Krattenstapelaars

• Krattenwassers (Cretel)
• Pick & Place systemen
• Schaalontnesters (Intray)
• Telsystemen
• Restproductverwerking

In de loop der jaren hebben wij een 
uitgebreid scala aan oplossingen op-
gebouwd. Hiernaast de belangrijkste 
machines op een rij.



Waarom een  
Jansen Machine? 
 

Extreme Omstandigheden
Onze machines kunnen tegen een stootje. Ze 
worden vervaardigd uit de beste materialen 
en door vakkundige monteurs opgebouwd. 
Ze presteren optimaal onder zware, natte 
productieomstandigheden.

ROBUUST

Geen Zorgen
Alles wat wij bouwen is geschikt voor de 
voedingsindustrie en zeer goed te reinigen. 
Geen zorgen dus over hygiëne. Ook uw 
werknemers kunnen veilig aan het werk: alle 
gevaarlijke onderdelen zijn afgeschermd.

VEILIG

Maatwerk
Van eerste idee tot nieuwe innovatie. Wij 
denken graag vanaf het begin met u mee. U 
heeft een specifiek probleem, dus zorgen wij 
voor een specifieke oplossing, precies op maat 
voor uw situatie.

UNIEK

Totaaloplossingen
Wij leveren niet alleen maar losse machines, 
maar een totaaloplossing voor uw vraagstuk. 
Van enkele transportband tot complete 
transportsystemen; wij hebben de kennis en 
kunde in huis om uw complete productieproces 
te stroomlijnen.

GEÏNTEGREERD

100% Inzet
Het bedenken en bouwen van een machine is 
slechts een deel van de oplossing. Het moet 
natuurlijk ook storingsvrij functioneren. Wij 
doen er alles aan om er voor te zorgen dat u 
geen zorgen heeft!

BETROUWBAAR

ONTHUIDEN & ONTSCHUBBEN
• Onthuidmachines (Cretel)
• Ontschubmachines

JANSEN SPECIALS 
• Scholstripmachines
• Spiesmachines (voor saté)
• Drumsticksnijders
• Doseerunits
• Ringloaders (voor worst)



TOEPASSINGEN ENKELE VOORBEELDEN

Filet 
Pootjes 
Haasjes

Spek 
Rookworst 
Vleesdeeg

Platvis 
Schol 
Zalm

Blokken kaas 
Geraspte kaas 
Plakken kaas

Brood 
Gebak 
Oliebollen & Appelflappen

Uien 
Aardappelen

Broodjes 
Maaltijden 
Pizza’s    

KIP

ZUIVEL

VIS

VLEES

AGF

BAKKERIJ

MAALTIJDEN

Bij Jansen kunnen wij veel, maar niet alles. Daarom 
werken wij graag samen met anderen. Om elkaars 
mogelijkheden te vergroten en onze klanten nog 
betere oplossingen te kunnen bieden.

Marelec Food Technologies
Marelec Food Technologies is een Belgisch bedrijf dat 
geavanceerde weeg-, sorteer-, en portioneersystemen 
produceert. Zij hebben vertegenwoordigers en 
agenten in meer dan 30 landen, waaronder Jansen 
Techniek in Nederland. Ons agentschap omvat alle 
sectoren binnen de voedingsindustrie, waaronder 
pluimvee, vis en roodvlees.

Marelec machines hebben een zeer goede prijs/
kwaliteit verhouding en vormen een uitstekend 
alternatief voor andere gevestigde merken. 

Cretel
Cretel, gevestigd in Eeklo België, produceert en levert 
onthuidmachines voor vis, vlees en gevogelte en 
industriële was- en drooginstallaties voor kratten 
en containers. Deze machines vormen een mooie 
aanvulling op onze productrange.

Intray 
Het Deense Intray ontwikkelt gepatenteerde 
systemen voor het ontnesten van schalen. Intray 
schaalontnesters zijn compact, modulair, werken 
soepel en zijn razendsnel. Wat ons betreft de best 
mogelijke oplossing voor het ontnesten van schalen.

Partners 

WEGEN, SORTEREN & PORTIONEREN
• Sorteersystemen (Marelec)
• Portioneermachines (Marelec)
• Weegschalen (Marelec)
• Dozenwegers
• Vloerwegers

END-OF-LINE INSPECTIE
• Checkwegers
• Metaaldetectoren (Fortress)
• X-ray Systemen (Sparc)
• Magneetscheiders (Sollau)

Wij leveren deze machines onder de naam
Jansen Control Systems.
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Maatwerk Oplossingen 
Jansen Techniek is een innovatief bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in 
het ontwikkelen en bouwen van maatwerk oplossingen t.b.v. de industriële 
productielogistiek. Net als onze machines zijn wij voortdurend in beweging 
en ontwikkelen wij elke dag nieuwe oplossingen om de productieprocessen 
van onze klanten te optimaliseren. 
 
Service 
Het verlenen van goede service is voor ons net zo belangrijk als het bouwen 
van een mooie machine. In het geval van een storing staan onze monteurs 
voor u klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer u 
niet tevreden bent over het resultaat van een Jansen systeem, zullen wij er 
uiteraard alles aan doen om deze naar tevredenheid te laten werken.
 
Control Systems 
Ook voor de end-of-line inspectie van uw product kunt u bij ons terecht. 
Onder de naam Jansen Control Systems leveren wij hoogwaardige 
checkwegers, Fortress metaaldetectoren, Sparc X-ray machines en Sollau 
magneetscheiders.

Wij bedenken de oplossing,  
Wij bouwen de machine en wij 
zorgen dat het blijft draaien. D E S I G N

P RO D U C T I E

S E RV I C E

JANSEN TECHNIEK 
Hoge Eng West 40

3882 TR PUTTEN - NL

T. +31 (0)341 353829
E. info@jansentechniek.nl

MEER OPLOSSINGEN OP 
JANSENTECHNIEK.NL


