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Digitale lasersorteermachine Visys Pandalys

Betere kwaliteit 
garnalen aanbieden

HASSELT/HARLINGEN – Kwalitatief 

betere garnalen aanbieden. Met dat 

doel kocht GPM Seafood vorig jaar 

een digitale Pandalys-sorteermachine 

aan.

,,Steeds vaker blijken er roze garna-
len tussen de veel kostbaardere grijze 
Crangon crangon te zitten bij de vangst, 
wat de prijs sterk drukt. De oplossing 
vond GPM vorig jaar in de Pandalys 
sorteermachine van Visys. De digitale 
lasersorteermachine van Visys is reeds 
vele jaren dé technologische referentie 
in de voedingsindustrie wereldwijd voor 
toepassingen op een brede waaier aan 
voedingsproducten in verse, bevroren of 
gedroogde vorm’’, zegt marketingmana-
ger Karel van Velthoven van Visys in het 
Belgische Hasselt. 

Rechte en kromme
,,De Pandalys uitvoering van de 

Visys sorteermachine is ook gebleken 
een unieke oplossing te zijn voor het 
sorteren van schaal- en schelpdieren. 
Naast het scheiden van de waardevolle 
grijze garnalen, biedt de machine ook 
de mogelijkheid om tegelijk vreemde 
bestanddelen zoals hout en krabbetjes te 
verwijderen uit de aangeleverde garna-
len. Als kers op de taart kunnen boven-
dien ook nog de rechte van de kromme 

Ab Post van GPM Seafood is zeer tevreden 
over de Pandalys. ,,De lasersorteermachine 
schiet de rode garnalen er goed uit. We 
verkopen de garnalen apart aan Telson. 
Het belangrijkste voordeel voor onze vis-
sers is dat er op alle besteken gevist kan 
worden. Bovendien brengen die rooien nu 
zelfs wat op. Met marktwaarde zijn het dus 
geen discards meer. Wij focussen nu op de 
rooien, maar deze machine kan veel meer. 
Er zijn meerdere opties met de camera’s 
en meerdere programma’s. Veel kan ook 
gelijk.’’

garnalen worden gescheiden. Al deze 
eigenschappen in één sorteermachine, 
zorgen ervoor dat GPM garnalen van 
superieure kwaliteit kan aanbieden aan 
zijn afnemers.’’

Van Velthoven noemt als unieke 
voordelen van de Visys Pandalys de 
afwezigheid van bewegende onderdelen, 
wat onderhoudskosten sterk drukt en 
waardoor de machine energievriendelijk 
is. ,,Bovendien is er door de gepatenteer-
de graviteitstoevoer naar de sorteerzone 
geen belemmering van de inspectie door 
verkleuring van de transportband door 
de garnalen. Al deze factoren samen 
resulteren in een betrouwbare, efficiënte, 
energievriendelijke sorteeroplossing.’’

Ook in IJsland heeft Visys de 
Pandalys-sorteermachine ondertussen 
met succes geïnstalleerd in de garnalen-
industrie, vaak als extra, finale sortering 
omdat bandtoevoermachines niet de 
gewenste resultaten bleken te bieden.


