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S TA N D H O U D E R  I N  C O R O N AT I J DS TA N D H O U D E R  I N  C O R O N AT I J D

‘‘Het leven van kwekers en broeiers 
gemakkelijker maken, dat is mijn 
drijfveer.” Aldus Neal Koster van 
NEKO Products. Neal’s inspiratie 
komt voort uit de praktijk van 
het bollenvak, want hij is de zoon 

van een Venhuizer bollenkweker. Dat levert 
praktische, slimme, degelijke machines op waar 
het bollenvak echt iets aan heeft.

“Ik denk als bollenkweker”, zegt Neal. “De beste ideeën komen 
voort uit de praktijk en die ken ik van huis uit. De problemen van 
het vak inspireren me. Problemen zijn er niet, wel oplossingen. 
De rode draad in mijn machines is in een paar woorden samen te 
vatten: gebruiksvriendelijk, robuust en storingsvrij. en helemaal 
van deze tijd. Met touchscreens en met allerhande slimme uitbrei-
dingsmogelijkheden zijn de machines breder inzetbaar. Ik ga niet 
voor een zeven, ik wil een negen. Mijn machines ontwikkel ik zelf 
en ik ben sterk betrokken bij het eindproduct. Sinds een paar jaar 
maken we ook machines op voorraad zodat we snel kunnen scha-
kelen als er vraag is.” 

De Kistenvuller
Van de Kistenvuller verkocht Neko Products 
al tientallen exemplaren. De machine vult 
kuubskisten gelijkmatig met bollen. Met 
een minimale stortpit wat voor een betere 
bollenbewaring zorgt. De bollen vallen bo-
vendien minder hard (van minder hoogte) 
in de kist. Dat beperkt de kans op bolbe-
schadiging.

De Kantelaar
De Kantelaar kantelt kuubskisten en is 
ook inzetbaar als doseerkantelaar. Daar-
door kun je als kweker in de verwerking 
voorzichtiger met je bollen omgaan en dat 
is natuurlijk beter voor het product. Deze 
Kantelaar is zowel in de kwekerij als in de 
broeierij (met een pellijn of een zeeflijn/
spoellijn, bij het uitzoeken van bollen en 
bij het opplanten) te gebruiken. Dat maakt 
deze machine zeer efficiënt. 

Aan de Kantelaar kan een in- en uitvoe-
gunit voor kuubskisten worden toegevoegd. 
De lege kist wordt automatisch verwijderd 
en de volle neergezet. Dat scheelt een hoop 
handelingen en dat zorgt voor meer rust in 
de verwerkingsruimte. 

De Band-/bandbunker
Vroeger had je hoge bunkers en bij het vul-
len daarvan was er dus veel val. Slecht voor 
de bollen. In combinatie met de Kantelaar 
zorgt de Band-/bandbunker voor een val 
van slechts 30 centimeter met een conti-
nue aanvoerstroom van bollen. 

De Uitzoeklijn
Het scheiden van het bollenafval is sinds 
jaar en dag een belangrijk onderdeel van 
het verwerkingsproces.  Hoe meer je daar-
van verwijdert, des te beter. In dit geval 
stort je bollen met de Kantelaar over een 
band. Vervolgens verwijdert 
een triller het bollenafval, 
waarna het product over een 
uitzoekband wordt geleid 
om afwijkende bollen eruit 
te halen. 

“De rode draad in 
onze machines: 

gebruiksvriendelijk, 
robuust en storingsvrij”

“De in- en uitvoegunit 
zorgt voor rust in de 
verwerkingsruimte”

NEKO Products maakt het leven van 
kweker en broeier gemakkelijker

De machines van NEKO Products

Wat zegt de klant

Bij G. Oud en Zn. Tulips in Andijk werken 
twee Kistenvullers en twee automatische 
Kuubskistenkantelaars met toebehoren van 
NEKO Products. “Hun machines zijn eenvoudig, 
logisch ontwikkeld en solide opgebouwd”, 
zegt Sander Oud. “Ze kennen een goed 
bedieningsgemak. Starten en de hele dag 
draaien. Neal Koster heeft een bollenachtergrond 
en hij staat voor zijn product. 

Wij zijn heel tevreden met wat hij maakt.  
Is er iets aan de hand dan komt hij zelf en  
is de zaak snel geregeld. Zo zie je het als 
ondernemer graag.”
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