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"Beenen is één van de werkmaatschappijen van Batenburg Techniek. Als grootste 

industriële automatiseerder van Noord-Nederland ontwerpt en realiseert Beenen complete 

besturingsinstallaties voor de sectoren industrie, infra en watertechnologie. Daarnaast 

levert Beenen servicediensten en 24-uurs support. Batenburg Industriële Elektronica is één 

van de werkmaatschappijen van Batenburg Techniek. Zij richting zich op de assemblage van 

Industriële Elektronica. 

Huhtamaki is een internationale onderneming die zich vooral focust op duurzame 

voedselverpakkingen. Denk hierbij aan eierdozen, kant-en-klare maaltijdverpakkingen 

(Fresh) en wegwerpservies zoals bekertjes, borden en bestek.  Huhtamaki Molded Fiber 

Technology (HMFT), gevestigd in Franeker, houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling, 

productie en verkoop van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal van karton voor eieren. " 

 

Afstudeeropdracht: september 2020 - januari 2021 

"Training system Huhtamaki 

Voor de productie van verse maaltijd verpakkingen (Fresh), en eierdozen ontwerpt en maakt 

Huhtamaki machines. Deze machines worden bestuurd door systemen die Beenen hiervoor 

ontwerpt. Dit gaat van electrical engineering, panelenbouw en installatie en natuurlijk de 

Software engineering die alles tot leven gaat wekken.  Door de snelle ontwikkelingen van 

deze nieuwe machines, is het lastig om bij te houden voor de eindgebruikers, en het 

installatie team. Technologie veranderd maar ook de manier van programmeren. Huhtamaki 

wil hiervoor graag een aantal trainingsunit voor hebben. Om lastige onderdelen te laten 

leren aan personeel. Deze units worden o.a. gebruikt voor opleiding van machine operators, 

servicepersoneel, maar ook de programmeurs.   

 

 

 

 



Opdracht 

Om machines beter, sneller, en met meer kwaliteit te laten produceren. Zijn er onderdelen 

nodig in de machine, die meer data (diagnostiek) beschikken. Dit gaat via snelle ethernet 

systemen, en hogere programmeertalen. Maar ook nieuwe technologie die zorgen voor 

modulariteit in de machine. Er komt tegenwoordig meer onderdelen op de machine, 

waardoor modulair bouwen mogelijk is. Deze onderdelen zijn nieuw op de Fresh machines, 

maar komen ook op de eierdoos machines. Hiervoor moet iedereen wel getraind worden 

om dit te onderhouden en te bedienen.   

 

 

 

 


