
Stabiel kiemgetal in kippenslachterij dankzij luchtdrogers van Munters
In 1954 starte het verhaal van Pludis  
als kippenslachterij. Oprichter Jacques 
Schildermans begon met het leveren van 
geslachte kippen en konijnen tijdens zijn 
dagelijkse krantenronde. Het bedrijf verhuisde 
al snel van de garage naar een pand in 

Meeuwen wat op termijn ook te klein werd. 
Momenteel is de derde generatie al actief in 
het huidige pand te Bree. De groei van 50.000 
kippen per week naar het huidige 40.000 per 
dag heeft zijn uitdagingen op vlak van hygiëne 
en voedselveiligheid.

Door dagelijkse reiniging met water, in een 
gekoelde ruimte, blijft de lucht lang na de 
reiniging verzadigd en kregen ze last van 
condensatiedruppels in de versnijzaal en 
panklaar afdeling. Dit is waar ze beroep deden 
op Munters.   
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Voordelen

• Geen condens

• Betere kwaliteit

• Minder bacteriën

• Stabiel kiemgetal op het product

• Stijging van werkvreugde

• Zuiverder bedrijf

Case study: Air Treatment
Stabiel kiemgetal in kippenslachterij 
dankzij Munters



Zuiver

Door het droge klimaat in de productieruimte, 
beheersen ze de hygiëne veel beter en zo 
maken zij het verschil. Als de klanten en de 
auditinstellingen op bedrijfsbezoek komen, zien 
ze met hun eigen ogen het verschil: ze komen 
niet aan in natte ruimtes waar er risico heerst op 
kruiscontaminatie, maar in droge werkruimtes.
Om nog te zwijgen van het personeel: de 
werkvreugde en motivatie zijn opmerkelijk hard 
gestegen en dat is natuurlijk nog steeds waar 
het op het einde van de dag rond draait in het 

familiebedrijf. De tevredenheid van je team 
maakt dat het hart van het bedrijf blijft draaien.
Zo zijn er ook minder technische storingen in de 
versnijzaal, wat altijd toch een heleboel stress 
met zich meebracht bij het personeel. Klanten 
rekenen natuurlijk op hun dagdagelijkse 
bestelling, dus het is fijn dat we ons daar geen 
zorgen meer over hoeven te maken.

Benieuwd of Munters ook oplossingen te bieden 
heeft voor uw bedrijf? Bezoek onze website: 
www.munters.com/nl of  contacteer ons via 
info@muntersbelgium.be

Pludis werkt uitsluitend met de kwalitatieve 
Plufine kippen en willen hun kippen zo droog 
mogelijk afleveren met een minimaal aantal 
bacteriën. Pludis experimenteerde door enkele 
optimalisaties op de koelinstallatie uit te voeren, 
maar die bleken alsnog ontoereikend omdat het 
cruciale lage dauwpunt dat nodig is om snelle 
en afdoende verdamping van vocht te realiseren 
niet kon worden bereikt. Hierna contacteerde de 
kwaliteitsverantwoordelijke van Pludis de 
specialisten van Munters.
Als voedselbedrijf krijg je veel controles van 
auditbedrijven en het FAVV over de vloer. Om 
zowel aan onze eigen eisen als die van deze 
instituten te voldoen moest er iets veranderen. 
Munters stelde voor om onze twee 
probleemgebieden aan te pakken, zijnde onze 
versnijruimte en de panklaar afdeling door 
sorptie droging toe te passen. 
Na de reiniging van de machines stapelt er zich 
veel vocht op in de productie ruimte dat zich uit 
in hoge relatieve vochtigheid en zelfs mist. 
Telkens het team‘s ochtends binnenkwam, 
ervaarden ze een nog ‘natte’ ruimte. Door een 
droger te installeren en de natte lucht af te 
voeren wordt de ruimte na elke reiniging weer 
kurkdroog. In de versnijruimte hadden ze dan 
weer last van condensdruppels aan het plafond. 
Ook hier bood een droger het antwoord. “

Betere hygiëne

Sinds de installatie is het kiemgetal (aantal 
bacteriën per gram kip) constant gebleven 
desondanks de hete zomer die we achter de rug 
hebben. Microbiologisch kunnen we dus 
stabielere, kwaliteitsvolle kip aanleveren met zo 
weinig mogelijk wateropname. 

Het bedrijf te Bree

De droge versnijzaal
40.000 kippen worden
dagelijks geleverd

Australië Telefoon +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au België Telefoon +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brazilië Telefoon 
+55 41 3317 5050, munters@com.br Canada Telefoon +1 905 564 6466, dhinfo@munters.com China Telefoon +86 10 8048 3493, 
info@munters.com.cn Denemarken Telefoon +45 4495 3355, info@munters.dk Duitsland Telefoon +49 4087 96900, mgd@munters.de Finland 
Telefoon +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi Frankrijk Telefoon +33 1 3411 5757, dh@munters.fr India Telefoon +91 20 668 18 900, 
info@munters.in Italië Telefoon +39 0183 52 11, marketing@munters.it Japan Telefoon +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Korea +82 2761 8701, 
munters@munters.co.kr Mexico Telefoon +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx Midden-Oosten +971 4 8809295, middle.east@munters.com 
Nederlands Telefoon +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Oostenrijk Telefoon +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at
Polen Telefoon +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore Telefoon +65 6744 6828, info@munters.com.sg Spanje Telefoon +34 91 640 09 02,
marketing@munters.es Thailand Telefoon +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkije Telefoon +90 262 751 3750, info@muntersform.com 
Tsjechië Telefoon +420 775 569 657, info@munters-odvlhcovani.cz Verenigd Koninkrijk Telefoon +44 1480 432 243, dryair@munters.co.uk VS 
Telefoon +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Telefoon +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com Zweden Telefoon +46 8 626 63 00, 
avfuktning@munters.se Zwitserland Telefoon +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Zuid-Afrika Telefoon +27 11 971 9700, info@munters.co.za

Munters behoudt zich van het recht van aanpassingen te maken aan de specificaties, hoeveelheiden, etc., voor productie of andere redenen te publiceren.
© Munters AB, 2019


