
 

John Bean Technologies   

Hogere 

capaciteit en 

sneller 

omschakelen 

30 blikken per minuut en 2 

verschillende diameters 

De taak omvat het ontwerpen en bouwen van een 

eerste machine. Deze machine heeft een capaciteit 

van 30 blikken per minuut en kan 2 verschillende 

diameters van blikken aan: de Ø99mm (+/-400gram) 

en de Ø127mm (+/-800gram). Het omschakelen van 

het ene formaat blik naar het andere moet binnen de 

30min kunnen. De machine moet tevens werken 

onder een lichte overdruk aan N2 gas. Alle 

bewegende delen zijn zo veel mogelijk elektronisch 

gesynchroniseerd, en moeten kunnen werken zonder 

gebruik van smeermiddelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPDRACHTGEVER 

• John Bean Technolgies is een 

toonaangevende wereldwijde leverancier 

van technologieoplossingen voor 

hoogwaardige segmenten in 

voedselverwerkende machines en 

luchthaven apparatuur.  

• Zij ontwerpen, produceren, testen en 

onderhouden technologisch geavanceerde 

systemen en producten voor hun klanten 

 

 OPDRACHT 

Concept, basic en detailed design van een 

prototype van een sluitmachine voor de 

voedingssector 

 

 LOCATIE 

Sint-Niklaas 

 MULTI.engineering DIENSTVERLENING 

Ondersteuning bij het uitwerken van het 

concept, detailed en basic engineering 



 

 

www.multi.engineering 

MULTI.engineering is an engineering company, we support 

customers  success by offering flexible engineering solutions. 

Working with us is always a great experience  

CONTACT US 

MULTI engineering 

Orlaylaan 10, 9140 Temse 

03 710 58 10 

info.temse@multi.engineering 
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 CREO PARAMETRIC 

Creo Parametric combineert gebruiksvriendelijkheid 

met alle mogelijkheden die nodig zijn om ideeën om 

te zetten in een afgewerkt product. Bestaande 

ontwerpen kunnen hergebruikt en/of naadloos 

gecombineerd worden met ontwerpen uit andere 

CAD systemen. 

Twee van onze experts hadden reeds ervaring met 

CREO 6 en het Windchill platform. Een derde volgde 

een spoedcursus en was snel ingewerkt omdat hij het 

pakket vlug onder de knie had. Zo konden deze drie 

experts ingezet worden op het project bij JBT. 

ROL VAN MULTI.engineering 

De Mechanical Designer was verantwoordelijk 

voor de uitwerking van de verschillende 

samenstellingen en stuktekeningen van het 

prototype.  

 

Naast het tekenwerk werd er ook meegewerkt 

aan het opzoeken en vinden van geschikte 

aankoopdelen, contact met leveranciers enz...  

 

Deze Mechanical Designer werkte nauw samen 

met de project ingenieurs van de klant die de 

leiding hadden over dit project. 


