
FARMPACKING



De Mopack Farmpackers zijn ontworpen met het oog op uw 

winst. Deze machines bieden u hoge prestaties en maximale 

netto capaciteiten, bijeengebracht in een robuust ontwerp. 

De technologie is onderhoudsarm, de constructie hygiënisch 

én gemakkelijk te reinigen. Een Mopack Farmpacker is een 

betrouwbare, hardwerkende machine waar u jarenlang van  

op aan kunt.

DESIGNED 
FOR YOUR
PROFIT
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TOEPASSING
Farmpackers worden gebruikt op legboerderijen. Eieren 

die hier worden geproduceerd worden transport klaar 

gemaakt door de eieren te verpakking in trays, en 

optioneel de trays te stapelen en op pallets te plaatsen. 
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SORTEER & PAKSTATIONFARMPACKINGLEGBOERDERIJEN

FARMPACKER PROCES

In industrieën waar doorgaans offline sorteer machines worden gebruikt, zijn Farmpackers de verbindende schakel 

in de industrie. Wanneer eierproducenten hun eieren aan sorteerstations verkopen, is het verpakkingsproces op de 

boerderij zelf van cruciaal belang. Het verschil tussen goed en slecht presenterende Farmpackers kan namelijk een 

groot verschil maken in het percentage eieren waarin haarscheuren te vinden zijn. Met een Moba Farmpacker kunt 

u erop vertrouwen dat de eieren zo voorzichtig mogelijk worden behandeld en bovendien kun u terugvallen op een 

wereldwijd servicenetwerk dat uw bedrijf nog vele jaren ondersteund met diensten en onderdelen. 
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SORTEER & PAKSTATIONFARMPACKINGLEGBOERDERIJEN
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MEERWAARDE  
MOPACK FARMPACKERS
INDIVIDUELE EIBEHANDELING EN DE ‘GENTLE TOUCH’

Om haarscheuren in uw product te voorkomen en een hoge nettocapaciteit te bewerkstelligen, werkt Mopack 

volgens het zogenaamde ‘individuele eibehandeling’ principe. Dit principe begint al op het moment dat de 

eieren op de brede rollen aankomen. De unieke vorm van deze brede rollen zorgt ervoor dat de eieren snel en 

probleemloos stabiel komen te liggen, waardoor haarscheurtjes en kruisbesmetting wordt voorkomen. Nadat 

de eieren op de rollen zijn aangekomen, raken zij elkaar nooit meer aan. Dit in tegenstelling tot vele andere 

Farmpackers, waarin technologieën worden gebruikt waar eieren voor lange periodes tegen elkaar botsen 

en elkaar raken, met beschadigde schaalvliezen en een groter risico tot barsten als gevolg. Het individuele 

eibehandeling principe wordt vervolgens voortgezet in de grijpers en in de dropset, en eindigt pas als de eieren 

voorzichtig in de trays zijn geplaatst. 
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MEERWAARDE  
MOPACK FARMPACKERS

MOBA ALS UW  
FARMPACKER PARTNER

Probleemloos eieren verpakken 
Het verpakken van de eieren is een cruciaal 

proces binnen de eierindustrie. Omdat uw 

legkippen iedere dag eieren produceren, is 

het van essentieel belang voor de continuïteit 

dat u uw eieren zonder onderbreking kunt 

verpakken. Daarom maken Mopack’s gebruik 

van betrouwbare, bewezen en robuuste 

technologieën. Dit vindt u bijvoorbeeld zelfs 

terug in de keuzes die wij hebben gemaakt voor 

de ontstapelaar die op al onze Farmpackers 

wordt gebruikt. Door gebruik te maken van een 

concept waarbij wij de trays ondersteboven 

ontstapelen, voorkomen wij storingen bij de 

ontstapelaar. Dit zorgt voor minder uitval en  

zo kunt u, uw eieren efficiënt verpakken.

Gemakkelijk schoon te maken
De hele constructie is eenvoudig te reinigen. 

Alle verpakkingsmachines van Moba zijn van 

roestvrij staal en bestaan uit Moba’s beroemde 

synthetische onderdelen die voor een 

hygiënische en voorzichtige behandeling van de 

eieren zorgen. Alle technieken zijn het resultaat 

van de lange ervaring van Moba en worden 

in deze machines bij elkaar gebracht. Waar 

mogelijk worden gevoelige onderdelen boven 

de eierstroom geplaatst. De transportbanden 

zijn zo gemaakt dat de opstapeling van vuil 

en eierstruif tot een absoluut minimum wordt 

beperkt.

Servicenetwerk
U weet als geen ander dat een probleem met een Farmpacker 

uw legkippen er niet van weerhoudt om eieren te leggen. Mocht 

u op enig moment hulp nodig hebben, dan is het van vitaal 

belang om een betrouwbaar servicenetwerk te hebben. Om die 

reden bestaat de service- en aftersalesorganisatie van de Moba 

Groep uit professionals die er alles aan zullen doen om ervoor te 

zorgen dat onze klanten de ondersteuning krijgen die zij op enig 

moment nodig hebben. Onze service- en aftersales-organisatie 

biedt ondersteuning in het veld, 24/7 helpdesk-ondersteuning 

en klantenservice en zorgt ervoor dat klanten zo snel mogelijk 

gecertificeerde reserveonderdelen tot hun beschikking hebben. 

Wij willen een betrouwbare partner zijn en geloven sterk in een 

persoonlijke- en mensgerichte benadering van onze klanten.
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LAYERHOUSES

TRAY BEWEGING

VERPAKTE EIERSTROOM

EIERSTROOM

Voor een lage tot middelgrote capaciteitsbehoefte biedt Moba de Mopack40, -55, -70 en -100. De Mopack 

Farmpackers zijn ontworpen met het oog op uw winst. Machines met een hoog kwaliteitsniveau gebaseerd op 

jarenlange ervaring. Het concept van de carrousel resulteert in de best mogelijke eibehandeling en de hoogste 

netto-output in de industrie.

CARROUSEL-GEBASEERDE 
VERPAKKINGSMACHINES 

Carrousel-principe
Een fundamenteel principe van alle Mopack’s is de 

continue stroom van eieren. Veel verpakkingssystemen 

wachten tot er een complete rij met 6 eieren direct 

vanaf een doseerband komt. Pas dan zal de Farmpacker 

zijn beweging beginnen, deze eieren ontvangen en 

tegelijkertijd de 6 eerder ontvangen eieren in een tray 

plaatsen. Maar wanneer er een ei ontbreekt of er is 

onvoldoende druk om dit zesde ei voorwaarts te duwen in 

één kanaal, moeten de andere 5 eieren wachten en staat 

het hele proces stil.

Mopack40-55-70-100

Niet bij Mopack. Hier worden eieren onafhankelijk van  

het verpakkingsproces verzameld en op rollen geplaatst. 

Als er één ei ontbreekt in de stroom, blijft één grijper 

in de carrousel leeg, maar de rest van het proces gaat 

verder, in tegenstelling tot andere ontwerpen waarbij  

5 eieren eenvoudig wachten tot het 6e ei is aangekomen. 

Na aankomst van het 6e ei in de dropset, plaatst de 

verpakkingsmachine alle eieren in de tray in één cyclus. 

Een dergelijke individuele eibehandeling zorgt voor:

1.  Een nettoproductie die heel dicht bij het 

theoretische maximum ligt;

2. Zo min mogelijk impact op de eieren. 
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TOEGEVOEGDE WAARDE 
VOOR ONZE KLANTEN

1 Bedieningselementen verpakkingsmachine

2 Ontstapelaar vullen

3 Werking inkjet controleren

4 Trays/stapels trays verwijderen

5 Voorschouwen

Mopack100 > Cap. 36.000 eieren/uur 

1

5

2

3

Eenvoudig en robuust
De Mopack-carrousel heeft meer te bieden dan alleen een hoge nettocapaciteit. De carrousel maakt een ontwerp 

mogelijk waarbij vitale onderdelen zich boven de eierstroom bevinden, zodat vervuiling wordt voorkomen. 

Om overzicht te houden op uw verpakkingsproces wordt gebruik gemaakt van doorzichtig kunststof materiaal 

of geperforeerd plaatmetaal, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheidsvoorschriften. Hierdoor kunt u de 

eierstroom in de gaten houden en zien dat ieder afzonderlijk ei voorzichtig in de trays wordt geplaatst. 

Integratie van continue inkjet
Een voordeel van het carrousel-concept is de mogelijkheid om een 

ononderbroken inkjetsysteem naadloos te integreren. Deze onderhoudsvrije 

printers met één kop zijn geschikter voor ruwe industriële toepassingen dan 

Drop-On-Demand-/cartridge-printers. Het carrouselsysteem biedt de ideale 

basis, aangezien de eieren serieel getransporteerd worden voordat ze in 

de trays arriveren. Hierdoor kunt u uw eieren bedrukken met een continue 

inkjetprinter. Vergeleken met een cartridge-printer zijn de total cost of 

ownership lager en is de betrouwbaarheid en printkwaliteit hoger. 

Overzicht en efficiëntie
Dankzij diverse layout-mogelijkheden, kunnen wij een goed ontwerp maken voor vrijwel iedere ruimte waar eieren 

worden verpakt. Hieronder ziet u een populaire layout. Deze is zo geconfigureerd dat de operator de machine niet 

alleen start en stopt (1), maar ook de ontstapelaar vult (2), de werking van de inkjet controleert (3), trays stapelt of 

stapels trays op pallets plaatst (4) en – misschien nog wel het allerbelangrijkst – de eieren eerst schouwt voordat deze 

worden verpakt (5). Dit alles vanaf één centrale positie. 

4
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EIERSTROOM

BEWEGING VAN DE TRAY

TRAY SNELHEID = ei beweging X-richting

BEWEGING EI (x,y- dir.) MOMENT VAN PLAATSING

EIEREN VERPAKKEN  
MET HOGE CAPACITEIT 
Mopack150

1 Transportband met variabele snelheidsregeling

2 6 kanalen met individuele aansturing & snelheid

3 Rollen sectie

4 Oriëntatie & transportcups

5 Dropset

Voor situaties waarbij een hoge capaciteit vereist is, biedt Moba de Mopack150. Deze intelligente 

verpakkingsmachine kan 54.000 eieren/uur verpakken en is ideaal voor grootschalige legbedrijven. 

Principe van de Mopack150
Eerst komen de eieren aan bij de doseerband. De snelheid van de doseerband wordt geregeld aan de hand van de 

aanvoer van eieren uit de leghokken. De volgende sorteerband is onderverdeeld in zes afzonderlijke kanalen. De snelheid 

van ieder kanaal wordt zodanig geregeld dat alle eieren voorzichtig op de aanvoerrollen worden geplaatst. Dit resulteert 

in een continue beweging tot de eieren in de trays zijn verpakt, zonder dat het nodig is om op het 6e ei te wachten, zoals 

bij een conventionele verpakkingsmachine met verpakkingskop. 

Na de ingangspoorten worden de eieren op een klein roldeel georiënteerd en met de punt naar voren op transportcups 

geplaatst. De cups zijn zodanig gemonteerd dat een uitstekende eibehandeling mogelijk is. De cups vervoeren de eieren 

naar de volgende fase: het dropsysteem. De conversie naar de juiste steek van de trays wordt eveneens uitgevoerd door 

dit cup-systeem.

1 2 3 4 5
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EIERSTROOM

BEWEGING VAN DE TRAY

TRAY SNELHEID = ei beweging X-richting

BEWEGING EI (x,y- dir.) MOMENT VAN PLAATSING

Het dropsysteem zelf wordt ook gekenmerkt door een continue beweging. 

Twee eiergeleiders draaien en geleiden de eieren omlaag met een 

voorwaartse beweging die gelijk is aan die van de continu bewegende 

tray. Op deze manier worden de eieren geplaatst zonder enige verschil in 

snelheid. Het resultaat: zelfs de zwakste eieren worden perfect in de trays 

geplaatst.

Mopack150 > Cap. 54.000 eieren/uur 



Alle onderdelen van de Mopack150 

die in aanraking komen met eieren 

kunnen uit de machine worden gehaald 

om buiten de verpakkingsruimte te 

worden gereinigd. Het belangrijkste 

voordeel van deze constructie is dat 

hiermee een hygiënisch en schoon 

verpakkingsproces mogelijk is. Dit 

zal er uiteindelijk toe leiden dat er 

meer eieren van klasse A aan uw 

eierhandelaar worden geleverd. 

HYGIËNE & REINIGING
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De Mopack150 is perfect als u uw verpakkingsproces verder wilt optimaliseren en u klaar wilt zijn voor verdere 

automatisering. De Mopack150 kan bijvoorbeeld naadloos worden gecombineerd met een Moba Traypalletizer 

(MR40). Zo creëert u een verpakkingsstation waarbij handmatig werk bijna niet meer nodig is. 

EFFICIËNT EN  
TOEKOMSTBESTENDIG
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PAKSTATIONLEG BOERDERIJ

ONGESORTEERDE EIEREN 

OP EEN TRAY

GESORTEERDE EIEREN

OP EEN TRAY
CONSUMENTENVERPAKKING

ONGESORTEERDE EIEREN

OP EEN TRAY

GESORTEERDE EIEREN

OP EEN TRAY

�OPTIONEEL SORTEER� EN PAKSTATION�

Mopack R is een systeem waarmee eieren direct 

in verpakkingen voor consumenten kunnen 

worden verpakt. De eieren worden rechtstreeks 

uit de kippenrennen aangevoerd, net als in andere 

verpakkingsmachines, of vanaf trays via een optionele 

loader, waarmee het een Repacker wordt. Het systeem 

is gebaseerd op de technologie van Mopack100 en 

heeft al dezelfde voordelen, alleen wordt er gebruik 

gemaakt van een ander type inpakband en ontstapelaar, 

waardoor u verschillende soorten verpakking kunt 

verwerken.

REPACKING
Mopack R

Repackers worden gebruikt wanneer eieren niet hoeven 

te worden gesorteerd en direct in verpakkingen voor 

consumenten worden verpakt. Inkomende eieren 

kunnen vanaf de kippenhokken direct of met behulp  

van een loader naar de machine worden gestuurd.  

Deze laatste situatie wordt ook gebruikt om 

gesorteerde eieren op trays opnieuw te verwerken  

in verpakkingen voor consumenten. 
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PAKSTATIONLEG BOERDERIJ

ONGESORTEERDE EIEREN 

OP EEN TRAY

GESORTEERDE EIEREN

OP EEN TRAY
CONSUMENTENVERPAKKING

ONGESORTEERDE EIEREN

OP EEN TRAY

GESORTEERDE EIEREN

OP EEN TRAY

�OPTIONEEL SORTEER� EN PAKSTATION�

Mopack R > Cap. 30.000 eieren/uur 
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Europa    

Moba (HQ)  

T  +31 (0) 342 455 655 

E sales@moba.net

Moba UK

T  +44 (0) 1952 615 911 

E info.uk@moba.net

Moba Germany

T  +49 (0) 4442 9310 0 

E info.germany@moba.net

Pelbo

T  +39 (0) 39880749

E info.pelbo@moba.net

Moba (SMS)

T  +31 (0) 342 423 115

E info.sms@moba.net

Moba Coenraadts

T  +31 (0) 75-6177074

E info.zaandam@moba.net

Midden-Oosten

Moba Middle East FZCO

T  +971 (0) 4 260 25 44

E info.middle-east@moba.net

Azië

Moba China

T  +86 (0) 10 6789 2399 

E info.china@moba.net

Moba Japan

T  +81 (0) 78 262 5661

E info.japan@moba.net

Moba Asia

T  +60 (0) 3 7956 9336

 +60 (0) 3 7954 4133 Service Hotline

  +60 (0) 1 2278 5582 Service Hotline 

(Midden-Oosten)

E info.asia@moba.net

Amerika

Moba USA

Office Farmington Hills, MI

T  +1 (0) 248 476 7100 

E info.usa@moba.net

Office Lancaster, PA

T  + 1 (0) 717 397 3337

Office Weston, FL

T  +1 (0) 954 384 5828

E info.usa@moba.net

Moba online

Volg ons online voor nieuws  

en innovaties:

  @MobaInfo

  /mobafriends

  /company/moba-b.v.

  /mobagroupbarneveld

  

  moba.net


