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tions. De bigbags worden stofvrij aange-
koppeld. De losstations zijn voorzien van 
massage-peddels, diafragma-afsluiter en 
uitdraagschroef. De uitdraagschroeven 
voeren het product op naar de menger. De 
verbinding met de menger is een flexibele 
‘snap-in’ manchet van BFM. 

Loss-in-weight dosering
De losstations staan op loadcells en funge-
ren als een loss-in-weight doseersysteem. 
Een PID-controller regelt de productstroom 
continu bij.
“Met dit systeem behalen we een zeer 
nauwkeurige dosering. Er is gekozen voor 
een continu-menger, zodat het hele pro-
ces zonder interrupties kan doorlopen. De 
kwaliteit van menging is door een onaf-
hankelijk laboratorium meermaals geva-
lideerd. De menger staat op grondniveau, 
zodat deze eenvoudig voor reiniging be-
reikbaar is.”

Schijventransport
Voor het transport van de poeders vanuit 
de menger naar een bigbag vulstation en 
de verpakkingsmachine is een mecha-
nische schijventransporteur ingezet. Dit 
type transport heeft als belangrijk voor-
deel dat de mengsels niet of nauwelijks 
segregeren. Katoen Natie had zelf al met 

Katoen Natie investeert in 
meng- en verpakkingslijn
Maxpac heeft voor Katoen Natie een 
turn-key proceslijn ontworpen om een 
variabel aantal kritische feed-grond-
stoffen te wegen, homogeen te mengen 
en te verpakken. De lijn omvat een stof-
vrije grondstof-inname vanuit bigbags. 
Met de nieuwe meng- en verpakkings-
lijn kan Katoen Natie zijn value added 
services voor de feed-industrie verder 
uitbreiden.

Katoen Natie stelt voor haar productiepro-
cessen hoge eisen aan hygiëne, voedsel-
veiligheid en traceerbaarheid. De nieuwe 
Maxpac meng- en verpakkingslijn wordt 
dan ook continu gemonitord en automa-
tisch bijgestuurd. Een centraal PLC-sys-
teem bundelt alle data van de verschillen-
de subsystemen. Voor de traceerbaarheid 
wordt er gebruik gemaakt van QR-code 
scanning. “Zo weet men exact welke in-
grediënten in iedere batch zijn verwerkt”, 
aldus Abdellah Chiua, managing director 
van Maxpac. “De korte transporten en ef-
ficiënte productflow zorgen voor een laag 
energieverbruik per ton product.”

Bigbag losstations
Een operator hangt de per heftruck aange-
voerde bigbags met behulp van een takel 
in een van de vier geïnstalleerde lossta-

Afb. 1 De Maxpac meng- en verpakkingslijn bij Katoen Natie in opbouw Afb. 2 Een 3D-ontwerp van de Maxpac-lijn

schijventransporteurs positieve ervarin-
gen opgedaan.

Verpakkingsmachine
De verpakkingsmachine is een Concetti 
model IGF; een volautomatische installatie 
die speciaal is ontworpen voor het vullen 
en sluiten van openmondzakken. “De IGF 
machine valt op door zijn compacte afme-
tingen en grote flexibiliteit”, zegt Abdellah 
Chiua. “Dankzij de zelfinstellende eigen-
schappen van de diverse systeemonderde-
len kunnen met dezelfde machine vlakke 
zakken of zakken met zijvouwen van 10, 25 
of 50 kg worden geproduceerd, van papier, 
PE of PP-raffia.”

Densiteiten
De vele recepten bij Katoen Natie hebben 
zeer uiteenlopende densiteiten. De grote 
uitdaging was om al deze producten mooi 
verpakt te krijgen in zakken van 25 kg. Dit 
lukt dankzij de keuze voor enkele cruciale 
opties, zoals automatische deflectorplaten 
(die de val van het product regelen) en een 
speciale ontluchtingsprobe (die de lucht 
uit de zakken haalt). De verpakkingsma-
chine heeft een doseersysteem met dub-
bele schroef en een netto-weger, en be-
schikt verder over een naai-sluitsysteem 
met crêpeband en diverse reinigingsopties 
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(manueel/automatisch). “Ook is voorzien 
in één hoogwaardige zeef die mobiel is op-
gesteld”, voegt Abdellah Chiua toe. “Dit 
systeem laat mooi zien hoe we samen met 
de klant een kostenbesparende oplossing 
hebben bedacht.”

Robotpalletizer
Voor het stapelen van de zakken op een 
pallet is er gekozen voor een Concetti 4-Ko-
lom robotpalletizer met grijper. Elke laag 
zakken wordt tijdens het stapelen aan de 
zijkanten en vanaf de bovenkant aange-
drukt, wat leidt tot een compacte stape-
ling binnen de vastgestelde contouren. De 
machine kan zakken ook met overlapping 
stapelen.

3D ontwerp
“We zijn er in geslaagd om in de gegeven, 
beperkte ruimte de volledige lijn te reali-
seren, en daarbij ook een veilig voetgan-
ger- en vorkliftparcours in te richten. Voor 
elke mogelijke denkpiste hebben we een 
3D-ontwerp gemaakt om een realistisch 

beeld van het project te verkrijgen. De in-
stallatie is gefaseerd opgebouwd en draait 
nu ongeveer één jaar.”

Geslaagd
“De nieuwe meng- en verpakkingslijn kan 
flexibele formuleringen en recepten aan. 
Er is een consistente formuleringsnauw-
keurigheid. De doseerresultaten zijn repro-
duceerbaar. De machines zijn gemakkelijk 
schoon te maken. We zijn ook met glans 
geslaagd voor de inspecties van het Fede-
raal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV), dat zeer strenge nor-
men voor dierenvoeders hanteert.”
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Samenwerking
Het project dankt zijn succes aan de in-
tensieve samenwerking tussen Maxpac en 
Katoen Natie Engineering. “Het was een 
uniek traject met een grote betrokkenheid 
van de klant. De diverse oplossingsrichtin-
gen zijn samen in kaart gebracht en steeds 
in alle openheid besproken. Het was al 
snel duidelijk dat het geen standaard werk 
zou zijn. Zo had de klant inspraak in de 
keuze van de verschillende types en mer-
ken equipment.” 
Ook Ellen Van Hulle, terminal manager bij 
Katoen Natie, blikt tevreden terug op het 
project. “Elk recept is anders en gedraagt 
zich ook bij het verpakken anders. De pro-
ductielijn van Maxpac blijkt hierbij steeds 
uiterst nauwkeurig en betrouwbaar. Onze 
eindklant is eveneens zeer tevreden; in 
die mate dat hij de volumes wil opdrij-
ven.”

20-21_maxpac.indd   2120-21_maxpac.indd   21 14-03-2022   11:4214-03-2022   11:42


