Persbericht

Magi-N.ext één extrudeerlijn voor multiflexibele petfood
productie
Dinnissen Process Technology introduceert gloednieuw petfood concept tijdens
Victam 2007
Dinnissen Process Technologie presenteerde tijdens de Victam 2007 voor het eerst MagiNext, een gloednieuw concept voor een extrudeerlijn voor de petfood industrie. Met
Magi-N.ext richt Dinnissen zich op petfoodfabrikanten die met één productielijn zowel
economic/basic, premium als superpremium petvoeders willen produceren. Met de MagiN.ext kan dit klantgericht, kostenefficiënt en volgens exact de gewenste kwaliteits- en
hygiënestandaard met een multiflexibele opzet.

Snelle en efficiënte omschakeling naar nieuwe producten en recepten
Bij de ontwikkeling van Magi-N.ext richtte Dinnissen zich op een maximale flexibiliteit
van het complete extrudeerproces zodat fabrikanten zoveel mogelijk kunnen combineren,
variëren en switchen met alle onderdelen binnen hun productielijn. Daardoor ontstaat de
unieke mogelijkheid om binnen één productielijn zowel economic/basic, premium als
superpremium voeders voor huisdieren te produceren in een oneindig aantal varianten.
Het omschakelen naar een nieuw product of recept gebeurd moeiteloos en in recordtijd
doordat overal grote inspectieluiken en easy-to-clean faciliteiten zijn ingebouwd. Dat er
binnen de productielijn op meerder punten vocht wordt afgevoerd maakt dat er
nauwelijks aangroei van product ontstaat. Reinigen wordt daardoor beperkt tot een
minimum. Het maakt de Magi-N.ext flexibel, kostenefficiënt én extra hygiënisch.

Kostenefficiency door minimaal verlies van productietijd en energie
Magi-N.ext beschikt over tal van innovaties waardoor fabrikanten kunnen besparen op
energieverbruik en productiekosten van petfood. Zo zijn er een aantal vernieuwingen
verwerkt waardoor de kans op storingen en het verlies van productietijd wordt
voorkomen. De Magi-N.ext hamermolen beschikt over extra dikke zeefplaten met een
grovere maaswijdte die minder kans op beschadigingen oplevert, terwijl met de inzet van
de Hamex hamermolen en haar extra brede hamers toch een uiterst fijn zeefresultaat
wordt bereikt. Voordat grondstoffen in de extruder terechtkomen zet Dinnissen haar CZ
Sifter in waarbij het zeefgoed via ronddraaiende bladen in beweging wordt gebracht en
men zelfs de allerfijnste micro-componenten (800-1000 micron) snel aan een strenge
controle kan onderwerpen. Dit voorkomt tevens dat harde- of metaaldeeltjes schade in
de extruder veroorzaken en het productieproces verstoren.
Energiebesparing met de Magi-N.ext wordt vooral bereikt door warmte terugwinning in
afblaaslucht van het extrudaat waarbij zwaartekracht een belangrijke basis voor
transport is. Daarnaast worden belangrijke resultaten in energiebesparing behaald door
de exacte productiemethode waarbij nooit te veel of te lang wordt verhit en behandeld.

Kwaliteit en voedselveiligheid tot het allerhoogste niveau
Door de toepassing van gravimetrische dosering in combinatie met automatisch wegen in
de conditioner beschikken fabrikanten met de Magi-N.ext over een unieke methode om
automatisch de meest optimale verblijftijd (1 tot 4 minuten) van de producten in de
conditioner te behouden. Zo houden fabrikanten controle over een zeer constant
kwaliteitsniveau. Recepten worden niet alleen automatisch op nauwkeurige wijze
uitgevoerd, ook eisen op het gebied van voorbewerking en voedselveiligheid worden met
behulp van de juiste verblijftijd in de conditioner exact uitgevoerd. Dinnissen Process
Technology zet een volledig innovatieve methode voor het voormengen van pigment in,
vlak voor de extruder. Hiermee kunnen op exacte en uiterst homogene wijze, volgens
een continue doseermethode kleurstoffen worden toegevoegd waarbij klonteren en

verkleuren in de extruder tot het verleden behoren en fabrikanten verzekert zijn van een
egaal kleurresultaat. Doordat in het hele productieproces continu vocht en damp wordt
afgevoerd wordt tenslotte zoveel mogelijk hygiëne van het eindproduct gewaarborgd.
Maximale mogelijkheden om exact en uiterst homogeen te werken
Binnen het Magi-N.ext concept zet Dinnissen haar befaamde Pegasus vacuum core
coater in om exacte hoeveelheden vet, vloeibare en poedervormige smaakversterkers,
vitaminen, enzymen en andere additieven afgewogen te doseren en daarnaast ook
omstandigheden als temperatuur, de mengsnelheid van de korrels en verblijfsduur van
het product exact te bepalen. Zo ontstaat een uiterst nauwkeurige en homogene
verdeling van de ingrediënten tot diep in de korrel, waarbij het mogelijk is te variëren.
Tenslotte draagt ook de toepassing van de bekende Pirouette Droger van Dinnissen bij
aan een optimaal resultaat op het gebied van kwaliteit en hygiëne. Met de volledig PLC
bestuurde droger kunnen uiterst homogene eindresultaten worden behaald en kan
contaminatie worden voorkomen. De Pirouette Droger is verder geschikt om korrels van
2 – 22 mm te drogen in verschillende temperatuurzones wat weer bijdraagt aan de
flexibiliteit van Magi-Next.
Meer informatie over Magi-N.ext
Meer informatie over Magi-N.ext is verkrijgbaar bij Dinnissen Process Technology in
Sevenum tel. 0031 77 4673555. Dinnissen adviseert petfoodfabrikanten, ontwerpt,
fabriceert en installeert complete petfoodproductielijnen en vernieuwingen in bestaande
productieprocessen.

