SURVEY SIGARENFABRIEK VIVALO (Victor Van Londersele)

fürda

erheeke

Volledig uitgerust artisanaal sigarenbedrijfje, gelegen DENDERHOUTEMBAAN 87, 9400 NINOVE aangekocht door
MIAT voor het OPVIT.
LIJST DER AANGEKOCHTE MACHINES EN IVI6\TERIfu{L
MACHINES

Ruimte A
l. STRIPMACHINE, voor het verwijderen van nerven, zand
en stof uit zgn. BINNENGOED.
2. MATTEERMACHINE, voor het rrmatteren" van Cigarillors
d.m.v. een menging van tabak, poêder en andere produkten.
3. DROOGKAST, voor het drogen van de tabakswaar.

4.

TRANSMISSIESYSTEEM,

met motor en

overbrengingsas.

Ruimte B
5. BANDEROLLEERMACHINE, voor her omwikkelen mer
tekst, luxebandjes, taksbanden, cellofaan.

6. NAGEL- OF NIETMACHINE, voor de vervaardiding

van

de houten verpakkingskistjes.
9-10. 4 HANDPERSEN, van diverse afmetingen, voor het
persen van vormen en kistjes.
l8-20. 3 zgn. BOSJESMACHINES OF POPJESMACHINES, voor
de vervaardiging van ttpopjestt, met
ombladen bekleedde binnengoed van
de sigaar.
Ruimte C

13-15. 4 HANDPERSEN, idem 9-10.
I6.VERVANGSTUKKEN BOSJESMACHINES,

onderdelen,
17.

CIGARILLOMACHINE.

met gietijzeren
lste kwart 20ste eeuw.

Ruimte D (magazijn)
KERFMACHINE, voor het vervaardigen van pijptabak.
WEEGSCHAAL, groter type, voor het wegen van de balen
tabak.
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Ruimte B
7. INPAKTAFEL, met laden waarin : assortiment sigaren
bandjes, houten sigarenvormen met inge
brand nummer, hardhouten balkjes waaruit
deze vormen worden gedraaid, drukinkt,
diverse schablonen (A16) (met o.a. firma
naam) om de sigarenkistjes te merken,
meettoestel voor het bepalen van diame
ters, decoratieve strips ter versiering van
de kistjes, 2 scheermessen...
8. WERKTAFEL, met bijhorende stoelen, voor een drietal
sigarendraaiers.

KLEIN MATERIAAL & DIVERSE
Ruimte A
2 DOZEN "AFVAL" uit de diverse machines.
Ruimte B
21. - RADIO, dertiger jaren - ART-DECO.
22. - OPBERGKAST, met divers klein materiaal zoals kope
ren scharniertjes (voor dure soorten)
en dito nageltjes, zgn. "valse" sigaren,
kartonnen buisjes om een aantal te
vervolledigen (vb. kist met 50 sigaren :
1ste laag 12 + 1 valse, 2de laag 13,
3de laag 12 + 1 valse, 4de laag 13, sa
men 50) cellofaan, schutbladen ter be
scherming van de sigaren met firma
naam, sigarenbandjes, cellofaanbandjes...
- 2 ronde TONNEN, 1 met een aantal bussels, 1 met
zgn. afval.
- ronde geëmailleerde reclameplaat voor scheepslijn + reklameplaat in vrouwevorm.
- kartonnen doos met BUSSELS, in plastic verpakt.
- zgn. BIEZEN MAT, v�rpakking van tabaksbladen.
- Diverse rollen FIJNE IJZER- & KOPERDRAAD, voor
de NIETMACHINE.
- Een lot SIGARENDOOSJES, van uiteenlopende types.
- Een lot nummers van de periodiek der VERENIGING
van T ABAKSFABRIKANTEN.
- WEEGSCHAAL, voor kleine hoeveelheden.
en verder (gemerkt door ons) :
Al. houten KOPSNIJDER, waarop bij de afgewerkte sigaar
de kop wordt afgesneden.
A2. metalen KOPSNIJDER, oud model - vóór 1900 - waar
van het mes ontbreekt.
A3. 2 houten PLATEN, met metaal bekleed, voorzien van
cirkelvormige uitsparing, waarschijn
lijk om dekbladen op te snijden.
A4. (onderdeel van bosjesmachine)
A5. doos met KLEIN GEREEDSCHAP, verschillende PRIK
KERS om de poppen te keren, mes
jes en RONDMESJES om dekbladen
te versnijden.
A6. doos met POPPEN en BINNENGOED.
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47. doos met zgn, AFVAL, nog bruikbaar voor het rollen
van sigaretten.
A8. 4 CIGARILLOPERSPLATEN, voor 100 stuks elk, gelegd
in 2 rijen van 33 en I rij van 34.
met zijdelingse inkepin$ voor
blokje
houten
A9. KIPPER,
een betere greep' waarmee men over de afgewerkte sigaar wrijft.
A8bis. AANSPANNINGSBLOK, op de persplaat werden 30 cigarillors gelegd, waarna men ze met
de aanspanningsblok zo opeen perst
dat er 3, respectieveliik 4 stuks bij
konden worden gePlaatst.
A9bis. BLOK IN AMERIKAANS CEDERHOUT, waarop dekbladen worden versneden.
Al0. 7 VORMEN, waarvan I beschadigd.
Al l. 2 KIPPERS, van een ander model dan 49, in hoek*

Al2. 5

vorm.
BESCHERMINGSBLOKKEN voor PERS, werden tussen
de vormen gelegd bij het Persen om
beschadiging der vormen te voorkomen.

A13. doos mer BROKKEN ARABISCHE GOM, voor het dichtplakken van de koPPen.
Al4. CELLOFAANPAPIÉR, om de sigaar te omwikkelen (bij
duurdere soorten).

Al5. banden KATOENLINT, achteraan het kistje geplakt funscharnier (bii goedkope-

-

::':l"i:"als

stoelen allerhande.

Ruimte C
3 (of meer) kartonnen dozen met bodems, deksels en zijkan*
ten van kistjes.
Divers klein materiaal.
Ruimte D
Lot cederhout voor de vervaardiging van sigarenkistjes.

1. Droogkast
2. Vat net matteerstof
3. Matteernaclúne

I

I

ORIENTERENDE LEXICON DER VAKTERMEN

BALEN : verpakking der tabaksbladeren
BANDEROL : taksbandje rond sigaren
BIEZENMAT : verpakking der tabaksbladeren
BINNENGOED : rabaksmengsel (tot 17 variäiteiten ngl. gewenste kwaliteitsaroma) voor het binnenste
van de sigaar
BOSJE of BUSSELTJE : groepje samengebonden gedroogde
tabaksbladeren

CELLOFAANTJE : doorzichtig beschermingsfolio rond sigaar
DEKBLAD : buitenste blad van de sigaar
INZETTEN : uitrollen van het dekblad rond pop, waarna
met Arabische gom de kop wordt opgezet en
recht afgeknipt met sigarenschaartje
KISTEN : verpakkingsmateriaal voor tabaksbladeren
KIPPER : houten blokje voor het gladstrijken der afgewerkte
sigaar

: bandje met tekening en benaming rond si- Machine voor het onwikkelen
gaar gerold
van de sigaar net tekstbandOMBLAD : lste blad rond binnengoed, vormt er samen de jest Tuxebandjes, taksbandjes
zgn. pop mee
en cellofaan
POP : het geheel van binnengoed en omblad
<
RAMEN : zgn. PERSPLAAT waarop de sigaren na afwerking,

LUXE-BANDJE

opnieuw worden geperst en gedroogd

: speciaal mesje voor het versnijden van dek- en l.
omblad
SPROEIER : toestel tot bevochtigen van tabak
2.
STRIPPEN : verwijderen van nerven, zand en stof
STRIPMACHINE : machinaal verwijderen van nerven, zand 3.
en stof.
4.
ROLMES

y eettoætel- r-oor het n eten

van de sigaardikte
Openkl.append presenteer_

etui
Rol katoenband
Meettoestej (?)
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