Partnerbedrijven die een bijdrage hebben
geleverd aan de verbouwing
Van Mourik
Van Mourik Smart Milling Engineers was verantwoordelijk voor het (gedeeltelijke)
projectmanagement van de nieuwe tweede lijn van Feed Design Lab, de engineering
(stroomschema en layout) en de montage voor deze lijn. Als onafhankelijke partner in
de diervoedersector, want Van Mourik levert zelf geen procesmachines, hebben wij FDL
ook ondersteund bij de technische keuzes voor de installatie.

Actemium
Actemium vernieuwd de complete proces automatisering bij Feed Design Lab en
introduceert hiermee ook de slimme persbesturing ‘APC’ (Automatic Pelleting Control)
voor de nieuwe Pers- en Extruderlijn.. Hiermee heeft Feed Design Lab meer grip op
het proces en wordt meer kwaliteitsdata geregistreerd. Hiermee borgt men de juiste
voerkwaliteit en digitale registraties van procesdata.Als system integrator levert
Actemium de interfaces voor de integratie met andere leveranciers.Hierdoor zal het
totale systeem als één geheel functioneren.

Dinnissen
Dinnissen ontwierp en ontwikkelde een speciale schroeftransporteur, welke is uitgevoerd
met een eenvoudig verwijderbare schroefas op een geleidingssysteem.
De schroeftransporteur is uitgevoerd met een enkelzijdige lagering, waardoor hij ook
gemakkelijker schoon te maken is. Met deze speciale schroeftransporteur wordt wederom
een innovatieve unit gecombineerd in de pelleteer- en extrusielijn van Feed Design Lab.

Cr8las
Cr8las Group was verantwoordelijk voor de aanpassingen en vernieuwingen van de
constructie en vloerdelen. Alle montage-, las- en constructiewerkzaamheden zijn onder
NEN EN 1090 kwalificatie uitgevoerd. Ook de engineering van de constructie, 3D inmeten
en detailberekening, is door Cr8las Group uitgevoerd.

IVS
IVS Dosing Technology leverde en installeerde de stoom- en waterdoseerinstallaties op
de nieuwe extruder/perslijn bij het Feed Design Lab. De IVS stoomdoseerset draagt zorg
voor een perfecte stoomkwaliteit en dat leidt tot kwalitatief hoogwaardige eindproducten
voor de klant. Het isoleren van de diverse cyclonen en pijp- en kokerwerken is ook door IVS
uitgevoerd. Isoleren is ook een van de kernactiviteiten van IVS.

Armstrong
Armstrong Steam Harness is een op maat ontworpen oplossing die voorziet in realtime monitoring en melding van maximaal 15 belangrijke thermische en operationele
parameters die de betrouwbaarheid van de voerproductie en systeemprestaties kunnen
beïnvloeden. Dit omvat de eerste kritische componenten in de industrie die in staat zijn
om de stoomkwaliteit (% droogheidsfractie) en de stroomsnelheid (geen vereiste voor
directe uitvoering) te meten in een compacte footprint. De Steam Harness is gericht op het
verbeteren van de stoomkwaliteit en de algehele productie-efficiëntie.

Arco
De state-of-the-art productie lijn is voorzien van een door ARCO Solutions ontwikkelde
flash off transportband. De Flash off transportband vangt hete en olie houdende korrels
op. Door de korrels beheerst op te vangen en te transporteren via de Flash off band is
de korrelbreuk minimaal. Daarnaast is een module op de transportband geïnstalleerd die
temperatuur en gassen razendsnel uit de korrels neemt zodat deze niet gaan kleven.

CPM
De CPM-pers produceert nu met een verminderde rolbreedte, waardoor het aantal gaten
in de matrijs met 50% wordt verkleind. Het is nu een echte match met de vernieuwde
capaciteit van de testlijn.

DMT
Onze technici hebben al tientallen jaren ervaring met revisie en “updating” van vrijwel
alle merken persen welke op de markt zijn, zo heeft Dutch Milling Technology ook
de aanpassing van de matrijzen in de pers van Feed Design Lab gerealiseerd. Onze
vervangings-methode is uniek, wij kunnen putten uit essentiële onderdelen voor vrijwel
alle gangbare persen, inclusief onze eigen Taurus pers, uit “voorraad”.

Geelen
De Geelen Counterflow batchdroger vergemakkelijkt de verwerking van kleine
batches en snelle omschakelingen tussen verschillende producten. Gecontroleerd en
hygiënisch drogen met hoge energie-efficiëntie, waarbij de inherente voordelen van
tegenstroomwarmte-uitwisseling wordt gecombineerd met de zwaartekracht voor
producttransport.

Rotodyne
Rotodyne leverde de ventilator voor de stoomafzuiging. Tijdens het extruderen wordt de
flash off van de stoom boven de messenkop van de extruder afgezogen. Ook zorgt deze
ventilator voor het afzuigen van de Arco flash off band.

Euromanchetten
Flexibele verbindingen van Poly-Urethaan garanderen optimale hygiëne in het
productieproces; naast makkelijk te reinigen zijn deze ook slijtvast en daardoor geschikt
voor elk type korrelgrootte.
Door te experimenteren met wisselende badges en producten is er geen gestandaardiseerd
proces, waardoor het risico op verstoppingen in de proceslijn aanwezig blijft, hier kan een
transparante manchet uitkomst bieden voor snellere opsporing.

Van Doren Engineers
Van Doren Engineers is een technische dienstverlener voor installatiewerkzaamheden,
engineering, panelenbouw en service. Met de make-over van het Feed Design Lab
zijn wij ingeschakeld om alle installatiewerkzaamheden en verbindingen te verzorgen
voor bestaande en nieuwe machines om vervolgens gezamenlijk met alle partijen de
commissioning uit te voeren.

VDL/Jacob
Binnen de testfabriek van Feed Design Lab, zijn wij verantwoordelijk voor het RVS
leidingwerk van het merk Jacob, dit verbindt alle machines aan elkaar en is daardoor een
essentieel onderdeel voor deze hoogwaardige installatie.
Daarnaast hebben wij onze VDL sluizen toegepast in samenwerking met de firma Geelen,
waarbij er extra aandacht is voor onze snel demontabele sluis, voor efficiënt onderhoud.

RZB
RZB verlichting heeft met het Planox Eco armatuur een energiebesparing van maar
liefst 53% gerealiseerd op de energiekosten van de verlichting. Ook is de lichtopbrengst
beduidend hoger. In de Planox Eco serie is ook een FARM uitvoering leverbaar. Deze is
ammoniakbestendig en is DLG gekeurd.

Ottevanger/PTN
Triott ondernemingen hebben voor FDL een nieuwe 2 tph test-conditoneerlijn ontworpen
en gebouwd.
Na het doseren komt het product in een PTN Hot Start Conditoner (TSC). Een TSC is een
dichte, geïsoleerde en verwarmde mengkamer waar het product verwarmd wordt en
vermengd met droge stoom. De mengeras kan twee kanten op draaien en biedt daarmee de
mogelijkheid om een continue productiestroom op de ingestelde temperatuur te creëren.
Nadat de gewenste temperatuur bereikt is wordt het product gedurende een ingesteld
tijd (tot maximum 8 minuten) gelost in een verwarmde en geïsoleerde Retention Time
Barrel (RTB). Alternatief biedt de opstelling de mogelijkheid om de RTB te passeren en het
product verder te transporteren via een verwarmde schroeftransporteur.

