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Inox wordt duurder en duurder. Hetzelfde geldt voor 
motoren, plc’s en andere materialen. Dit drijft de 
uiteindelijke prijs van chocolademachines op. We doen 
bij Prefamac voortdurend de oefening om zo duurzaam 
mogelijk te produceren. Maar de huidige prijsstijgingen 
kunnen we helaas niet helemaal counteren. Daarom: heb je 
een machine nodig? Wacht dan niet te lang met beslissen.

WAT TE DOEN NU DE 
GRONDSTOFPRIJZEN BLIJVEN STIJGEN?

Om klaar te zijn voor de toekomst, en geen onnodige energie 
te verspillen, kan je best goed nadenken over welke maat van 
ketel het meest geschikt is voor jouw bedrijf: 100, 170, 240, 
500, 1000, 1500, 2000 …. liter inhoud. Hoe meer vloeibare 
chocolade in de ketel, hoe sneller de toegevoegde chocolade 
kan bijgesmolten worden. Het roerwerk zou op deze manier 
constant kunnen draaien, omdat het niet door blokken 
chocolade gehinderd wordt. De prijsverschillen tussen de 
diverse modellen zijn eerder beperkt, al betekenen de huidige 
prijsstijgingen toch wel een groot verschil voor deze 3-laagse 
ketels. Snel bestellen is dus de boodschap, want de prijs van 
het roestvrij staal blijft in een stijgende lijn.

CHOCOLADEKETELS VOLGENS
JOUW BEHOEFTE.

De focus van chocolademakers en koekjesfabrikanten is 
uiteraard een eindproduct afleveren van de hoogst haalbare 
kwaliteit. Maar hoe zit het met de mensen die soms onder 
zware tijdsdruk en in een warme of vochtige omgeving 
moeten werken? Ook daarover heeft Prefamac al in de 
ontwerpfase van zijn machines nagedacht. “Die focus 
op ergonomie is nu ook bij onze klanten in de loop der 
jaren steeds meer aanwezig,” aldus bedrijfsleider Myriam 
Schepers. Ze geeft meteen concrete voorbeelden.

“FOCUS OP ERGONOMIE HEEFT ZICH 
RECENT HEEL STERK ONTWIKKELD”

LEES MEER

33 KAARSJES UITGEBLAZEN
IN EEN SUMMER BAR

Hadden we onze hersens overuren laten draaien tijdens de laatste 
R&D meeting? Nee hoor, het was een zeer creatieve denkoefening! We 
wilden ons 33-jarig bestaan eens goed vieren, en onszelf belonen voor 

de gemeende inspanningen van het voorbije jaar. Dat deden we met wat 
hapjes in Barnoe, een gezellige summer bar vlak bij ons bedrijf op het 

racecircuit van Zolder.

Belgische chocolade is wereldberoemd. De chocolademachines 
van Prefamac zijn dat ook (al in meer dan 100 landen). Ze 
draaien dagelijks bij chocolatiers en koekjesmakers van Los 
Angeles tot in Tokio. En daar gaat heel wat onzichtbare R&D 
en testing aan vooraf. Met onze 33 jaar ervaring voelen we 
perfect de behoeften in de markt en zijn we in staat machines 
te ontwerpen die state-of-the-art zijn, zowel in gebruiksgemak 
als duurzaamheid. Het begint bij een goed idee. Welke functie 
in het productieproces kan op betrouwbare en haalbare manier 

door een machine ingevuld worden? De volgende stappen zijn 
het aftoetsen van het concept op haalbaarheid, het ontwerpen, 
de assemblage en het uitvoerig testen van een prototype. 
Finaal moet een nuttige, betaalbare en rendabele machine op 
de markt gelanceerd worden. Een heel traject, en meestal gaan 
we nog een stapje verder: we maken ze helemaal op maat van 
je onderneming. Met een mooie ROI (return on investment) en 
een minimale COO (cost of ownership).

HOE KUNNEN WE JE ALS CHOCOLATIER OF KOEKJESFABRIKANT HELPEN?
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MELTING AND
MIXING KETTLES

http://prefamac.com/nl/nieuws-ergonomie
http://prefamac.com/nl/industrieel-smeltketels



