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Manter weegt wereldwijd
HOE MAAKT U HET

Ondernemingen blijven soms onder de radar van het gro-
te publiek. Deze rubriek toont bedrijven waar noorderlin-
gen mooie, opmerkelijke of onverwachte dingen maken.

JEAN-PAUL TAFFIJN

EMMEN Iedereen heeft wel eens iets
vast gehad dat uit een machine van
Manter komt. Het bedrijf in Em-
men bouwt weegmachines en
inpakmachines voor de groenten-
en fruitsector. Mega-apparaten zijn
het, die op ongekende snelheid
aardappelen, wortelen, uien, citrus-
vruchten en nog veel meer in exac-
te hoeveelheden kunnen afwegen.
En machines die de waren inpak-
ken in jute, plastic, net, of papier.

Die tas aardappelen uit de super,
die drie verpakte ‘stoplicht’- papri-
ka’s, dat zakje wortelen, het netje
uien: dikke kans dat ze over een
Manter zijn gerold. Supersnel, via
één van de wegklappende weeg-
schalen zo over de transportband
naar de verpakkingsunit. De snelste
machine kan honderd zakken per
minuut vullen met een hoeveel-
heid precies afgewogen aardappe-
len of wat dan ook.

,,Toch is 95 procent van wat we
maken voor de export’’, vertelt
directeur Herman Wehkamp. ,,On-
ze machines staan op plekken in de
wereld waar grote hoeveelheden
snel in exacte porties moeten wor-
den verdeeld.’’ En dat is in heel veel
landen. Ongeveer de helft van de
machines gaat naar de VS en Cana-
da. De rest naar de andere conti-
nenten.

Grote akkerbouwers en distribu-
tiecentra voor verse producten. Dat
is waar je de machines uit Emmen
vooral tegenkomt. Boeren die hun
aardappelen in zakken van 10 of 25
kilo aan de retail moeten leveren
bijvoorbeeld. Die zijn gebaat bij een
apparaat dat die verdeelklus ra-
zendsnel kan doen.

,,De serie weegschalen in de
machine is belangrijk niet alleen
voor de snelheid, maar ook voor de
precisie. Je kunt je voorstellen dat
als je een bult wortelen over veel

‘Konden we
maar meer
designers
vinden...’

schalen verdeeld, je nauwkeuriger
het gewenste gewicht per zak be-
reikt’’, zegt exportmanager Marcel
Oldenziel. Hij reist de wereld over
om de machines aan de man te
brengen.

Dat gaat goed. Sinds de oprich-
ting van Manter (een samentrek-
king van herMAN Wehkamp en
peTER Lenferink, de oprichters) 21
jaar geleden, is er jaarlijks groei. De
afgelopen jaren breidde de fa-
briekshal in Emmen fors uit én
werd er een fabriek geopend in
Polen. Sindsdien wordt in Drenthe
ontworpen, geassembleerd en
getest.

De (metaal)productie vindt in
Polen plaats. Wehkamp: ,,We bou-
wen nu tussen de tachtig en hon-
derd weegmachines per jaar, va-
riërend van modellen met 8, tot
grote machines met 20 weegscha-
len bijeen. Met de verpakkingsma-
chines erbij, kom je op zo’n 400 uit.

Vaak staan er onder één weger
meerdere verpakkers.’’

In de wereld is er maar een hand-
jevol concurrenten. Dat en de goe-
de naam van Manter maakt dat het
bedrijf interessante vragen binnen-
krijgt. Wehkamp: ,,Onze machines
worden intussen voor veel verschil-
lende versproducten gebruikt. In
de VS bijvoorbeeld rollen er kersen
door. Daar hebben we de machine
op aangepast. De kersen worden in
een bad koud water naar boven
gedragen, om ze weerbaar te hou-
den.’’

De basis is hetzelfde. Met aan-
passingen kan er veel. Van de 65
man die bij het bedrijf werken,
houden er 15 zich bezig met engi-
neering. ,,In Spanje hebben we nu
een project om bevroren vis te
wegen en te verpakken.’’

Hoewel het een nichemarkt is
waarin Manter zich begeeft, is er
nog rek zat. Wehkamp zegt dat er
slechts één factor is die het bedrijf
tegenhoudt: de mens. ,,Als we nou
meer designers konden vinden en
mensen die geschikt zijn om de
wereld over te reizen en ons pro-
duct te verkopen, dan zouden we
veel harder kunnen groeien.’’

Tips? economie@dvhn.nl

Marcel Oldenziel (rechts) en Herman Wehkamp bij de grootste weegmachine van Manter die getest wordt. Daarvoor wordt
een oude transportbaan met uien gebruikt. FOTO JEAN-PAUL TAFFIJN


