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Vervangen voerinstallatie v
Techniek

[Ingrid van der Sterren]

‘Voer en advies op maat, zonder extra kosten voor onze klant’,
daarmee proberen we ons te onderscheiden”, zegt Arthur
Gerrits. „Maatwerk leveren, is de kracht van ons bedrijf. Dit vergde het aanpassen van onze mengvoerlijn om de mogelijkheden
voor multi-processing aanzienlijk te vergroten.”

Fransen Gerrits steekt al jaren in op het
leveren van maatwerk. „Onze nutritionisten komen regelmatig bij klanten in
de stal om analyses uit te voeren”, zegt
Arthur Gerrits, directeur van Fransen
Gerrits. „Vanuit hun kennis van de dieren, het voer, de persoonlijke wensen en
situatie van de ondernemer, geven ze
klanten gerichte adviezen.” Dit leidt
steeds vaker tot het vervaardigen van
speciaal op maat gemaakt voer.
„Daarmee kunnen we ons onderscheiden in de markt.” Fransen Gerrits is een

De nieuwe voerlijn werd door het dak met een
hijskraan op de grond geplaatst.

familiebedrijf. „We kennen al onze
klanten persoonlijk en communiceren
snel en gemakkelijk.” Voor de toekomst
ziet Gerrits dat het leveren van maatwerk, de kracht is en blijft van de onderneming. „Daarom wilden we onze
mengvoerlijn aanpassen om de mogelijkheden voor multi-processing aanzienlijk te vergroten.”
Te c h n i s c h e i n n o v a t i e
Om de mengvoerlijn te laten voldoen
aan de eisen voor de toekomst, was het
volgens de directeur nodig de complete
installatie te vervangen. De nieuwe
voerlijn is vooral innovatief als het gaat
om de toegenomen maalmogelijkheden.
„Verder wilden we meer mogelijkheden
hebben om vitaminen, mineralen en
enzymen op onze voerproducten aan te
brengen.”
Door de combinatie van maalstructuren
en de toevoeging van essentiële voedingselementen, wordt het mogelijk
maatwerk te leveren. „Om in de toekomst prijsconcurrerend te blijven, hebben we tenslotte eisen gesteld aan de
capaciteitsverbetering, energiezuinigheid en arbeidsbesparing.”
Met de twee nieuwe hamermolens met
automatisch verwisselbare zeven, kunnen grondstoffen flexibel worden gemalen. „Dat is belangrijk om ze exact te
laten aansluiten op de behoefte van
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e voor multi-processing
Fransen Gerrits realiseert innovatie in zes dagen

elke diersoort in elke fase van zijn
leven.” Daarnaast is de voerlijn voorzien
van frequentieregelaars die een belangrijke rol spelen in de toerentalregeling
van het maalproces. De frequentieregelaars zijn cruciaal voor het energie-efficiënt en volgens de juiste maalstructuur
fijnmalen van de grondstoffen.
„De Pegasus Menger van Dinnissen is
een belangrijk onderdeel van onze
gloednieuwe productielijn”, vertelt
Gerrits. „We kunnen er snel, efficiënt en
uiterst homogeen mee mengen.” Deze
menger wordt gebruikt om de juiste
hoeveelheid vitaminen, mineralen en
enzymen toe te voegen aan mengvoerproducten. Met de menger is een tijdsbesparing van 20 tot 30 procent haalbaar. Bovendien is een energiebesparing
tot 20 procent te realiseren op het maalen mengproces. De productielijn wordt
volledig automatisch bestuurd, zodat
elk onderdeel van het productieproces
optimaal verloopt.
T i e n j a re n p l a n
Fransen Gerrits heeft voor de verbouwingsoperatie samen met Dinnissen
Process Technology uit Sevenum een
tienjarenplan uitgestippeld. „Daarin
staat precies beschreven welke ontwikkelingen we wilden doormaken op het
gebied van onder andere mengvoertechnologie, milieu, efficiency en kwaliteit”, aldus Gerrits.
Dinnissen heeft daarna drie scenario’s
uitgewerkt en voor elk scenario een
offerte gemaakt. „We kozen uiteindelijk
voor het scenario om in één keer de
hele productielijn te vervangen. Het was
onze wens om dat in een zo kort mogelijke tijd te doen om zo min mogelijk
productieverlies en overlast naar onze
klanten te veroorzaken.”
Dinnissen heeft vervolgens de planning
en het projectmanagement gedaan en

op de hamermolensectie na, ook alles
geleverd. „Het heeft er toe geleid dat
we in november de eerste aanpassingen
aan het gebouw deden. In januari verzochten we onze klanten zoveel mogelijk voer op voorraad te bestellen, zodat
we dat nog voor de grote operatie konden leveren. Zo konden onze klanten
zoveel mogelijk gebruikmaken van het
voer dat ze gewend waren. Een eerste
uitdaging waarin we goed zijn
geslaagd.”
Samenwerken
Om de oude voerlijn compleet te verwijderen, moest het dak van de fabriek
worden gelicht. „Dat was een ingrijpend
moment”, herinnert Gerrits zich.
In de voerfabriek zijn nieuwe staalleggers aangebracht en vervolgens werd de
nieuwe mengvoerlijn opgebouwd. De
onderdelen daarvan stonden op systematisch genummerde opleggers klaar
op het terrein van een transportbedrijf
in de buurt. „Met een team van in
totaal veertig mensen hebben we klokrond doorgewerkt. Het was een feest
om te zien hoe bouwpersoneel, elektromonteurs, computerprogrammeurs,
machinebouwers en experts op het
gebied van vloeistof- en stoominstallaties als een geoliede machine met elkaar
samenwerkten. Als opdrachtgever hebben we er alles aan gedaan om de
arbeidsomstandigheden te optimaliseren. Zo werd de hele fabrieksschacht
goed verlicht en van onderuit verwarmd. ’s Avonds zorgden we voor een
warme maaltijd. Dat werd op prijs
gesteld.”
Op de vraag of Gerrits in een volgende
situatie de operatie weer zo zou aanpakken, antwoordt hij volmondig ‘ja’.
„De samenwerking met Dinnissen
Process Technology is goed bevallen. Ze
zijn oplossingsgericht en het klikte goed
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Door de innovatie op het gebied van mulit-processing kan Fransen
Gerrtis beter maatwerk leveren.

met onze eigen medewerkers. Het heeft
geresulteerd in een effectieve aanpak
waardoor we in minder dan één week
de hele lijn vervingen.”
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