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Voortgang ombouw FDL lijn 2  

Op maandag 13 juli zijn we gestart met de ombouw van onze perslijn. Een van onze 

nieuwe partners Van Doren Engineers uit Boekel heeft alle bekabeling losgemaakt zodat 

monteurs van Van Mourik de diverse overbodig geraakte machines eruit konden sleutelen. 

Door het verwijderen van de aanvoerschroef, de stoommixer, de koeler/droger en ook nog 

al het pijpwerk en ventilatoren en cyclonen leek het daarna wel een behoorlijk lege 

fabriek geworden. Een andere nieuwe partner van FDL, staalbouwer Cr8las uit Venray, 

kreeg zodoende alle gelegenheid om spantdelen en ravelingen te monteren en nieuwe 

vloeren te construeren. Een hele klus maar geslaagd in hun opzet. 

Dus ten tijde van dit schrijven hebben we inmiddels alle nieuwe machines van Triott, 

Geelen Counterflow en Dinnissen, pijpwerk en dergelijke binnen gekregen en zijn 

monteurs van Geelen Counterflow samen met Van Mourik met de montage gestart. Alle 

componenten staan keurig uitgestald op de begane grond, het zal puzzelen worden om al 

het pijpwerk en bochtjes van VDL Industrial products en Jacob, de verloopjes van 

Euromanchetten en de componenten van Dinnissen op de afgesproken wijze in elkaar te 

zetten. Ook het flashoff bandje van nieuwe partner Arco en de afzuiging van Kiekens liggen 

klaar om in te passen. Laatstgenoemde is wederom toegetreden tot ons netwerk, wat mooi 

gestaag blijft groeien. 

De partner-combi IVS Dosing technology en Armstrong (USA) gaan als laatste gezamenlijk 

zorgdragen voor de water- en stoomdosering van de geoptimaliseerde lijn. De 

automatisering van de hele fabriek wordt vernieuwd door Actemium. 

In de laatste weken van september hopen we te testen met voer om in oktober met de 

eerste aangevraagde proeven te kunnen starten. Hopelijk gaan er vele proeven volgen in 

ons kleinere, meer flexibelere en professionelere perslijn. Er gaan nog diverse uitnodigen 

van evenementen verzonden worden, dus u krijgt volop de gelegenheid om al dat moois te 

komen aanschouwen!  


