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Dinnissen expandeert internationaal, maar:

Leverancier in ’t Vizier
Henk Klein Gunnewiek

‘Benelux en Duitsland blijven voor
ons belangrijke markten’

Dinnissen Process Technology in Sevenum is in de loop
van de jaren uitgegroeid tot een speler van formaat in
de procesindustrie. De machinefabriek levert, naast losse
componenten, vooral ook complete procesinstallaties,
waarbij poedertechnologie als intake, opslag, mengen,
malen, zeven, doseren, transporteren en big bags
verpakken centraal staat. Dinnissen kent branche-breed
vier pijlers: food, chemie, petfood en (aqua)feed. Met eigen
engineering, productie, elektro, montage en service is er
heel veel proces- en productiekennis aanwezig over al deze
sectoren. Met commercieel directeur Frans Bakker praten we
over de recente organisatiewijzigingen, de nieuwe gravity
mixing lijnen en de toekomstplannen.
Henri Michiels, tot voor kort mede-eigenaar, vertrok begin dit jaar na een dienstverband van meer dan dertig jaar bij
Dinnissen. Voor de buitenwereld behoorlijk onverwacht, intern was de verrassing
minder groot. Frans Bakker: “Henri was, in
goed overleg, al enige tijd bezig met een
andere activiteit: Smood. Daarin ging
steeds meer tijd zitten en de twee activiteiten liepen ook steeds meer door elkaar
heen. Uiteindelijk heeft Henri de knoop
doorgehakt en gekozen voor Smood.
Dat betekent dat ik nu als commercieel
directeur voor heel Dinnissen verantwoordelijk ben, Perry Konings is als commercieel manager in Sevenum actief voor de
Model, 3D geprint, van
een gravity mixing lijn
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sales, sales support en de service.”
Naast Frans Bakker bestaat de directie
uit Henk Kuijpers als algemeen directeur
en Wouter Kuijpers als operationeel directeur.
Innovatiekracht
Dinnissen kent qua organisatie twee divisies: feed/petfood en food/chemie. Bakker: “Onze kracht ligt in de diversiteit in al
die markten, De verschillende branches
kunnen veel van elkaar leren, onze innovatiekracht en de slimme oplossingen
komen vooral daaruit voort. Daarbij is
het essentieel dat wij als machinebouwer
snel zelf een prototype kunnen bouwen

Pegasus menger met
zogenoemde wing
doors voor makkelijke
reiniging, met 6,5 m³
inhoud, bedoeld voor
infant food plant in
Frankrijk…

verdichter-unit die direct met de big bag
in contact komt om zo een optimale stabiele big bag te verkrijgen. Hiermee zijn we
in staat om zeer hoge afvulcapaciteiten
te realiseren omdat we continu kunnen
wegen en verdichten, gedurende de hele
vulcyclus.”

Frans Bakker is mede-eigenaar en commercieel
directeur van Dinnissen Process Technology

en testen. Zo blijven we continu in beweging. De veelheid en verscheidenheid
van klanten zorgt er ook voor dat we
veel kennis en ervaring hebben opgebouwd. Grote klanten willen niet dezelfde productielijn bouwen, maar willen
een nieuwe, verbeterde lijn. Dat doen we
dan altijd samen met de klant. Ik vind het
ook mooi als klanten ons triggeren om
verbetervoorstellen te doen. Op die manier kom je tot vernieuwende ideeën.”
Bakker geeft een voorbeeld van die innovatie: “Innovatie omvat het blijvend verbeteren en vernieuwen van bestaande
apparatuur. Dat geldt bijvoorbeeld voor
onze hamermolens: daarin bieden we
sinds kort een variant aan met automatische zeefwisseling, zowel volautomatisch
als semiautomatisch. Van beide systemen
hebben we er nu een aantal gebouwd,
waarbij bijvoorbeeld een semi-automaat
aan een voedingsmiddelenfabrikant in
Nederland is geleverd. Daarbij rijdt de
zeef er heel makkelijk uit en kan de nieuwe zeef er net zo makkelijk weer in, terwijl
de rotor gewoon blijft draaien. Resultaat:
een heel korte wisseltijd voor een aantrekkelijke investering.”
Hij geeft nog een ander voorbeeld: het
verdichten van de inhoud van een big
bag, na het afvullen: “We hebben nu
een verdichterstation ontwikkeld voor
onze high-care bigbag-vulinstallatie.
Hierbij kunnen we de big bag transporteren en verdichten op één positie. De big
bag wordt verdicht door een separate

Gravity mixing lijnen
Er blijkt nog een innovatie te zijn, die niet
zozeer een techniek betreft, maar een
concept voor complete menglijnen. Deze
gravity mixing lijnen maken optimaal gebruik van de zwaartekracht, zodat allerlei
vormen van producttransport via leidingen niet meer nodig is. De menger wordt
direct boven de afvulunit geplaatst, met
alle equipment voor de vervolgstappen in
het proces eronder. Alle grondstofcomponenten worden omhoog gebracht en van
bovenaf in de menger gestort. Het gemengde product wordt aan de onderkant
uit de menger gelost en doorloopt met
behulp van de zwaartekracht de diverse
processtappen daaronder. Inmiddels heeft
Dinnissen er al een zevental gebouwd.
Bakker noemt als voorbeeld van dat concept de menglijn die het bedrijf greenfield
bouwt voor een Chinese opdrachtgever,
bestemd voor zijn nieuwe fabriek voor
babyvoeding in Carhaix, in Bretagne. “We
kregen de opdracht omdat we met een
afwijkend voorstel kwamen voor het ontwerp. In plaats van te werken met silo’s en
pneumatisch transport naar de mengers
stelden wij voor om een zwaartekrachtlijn
te bouwen, waarbij in dit geval de benodigde hoogte geen probleem was.”
De inhoud van de menger is maar liefst
6,5 m³, met een capaciteit van 4 ton, voor
de productie van 14 ton babyvoeding per
uur. In deze fabriek gaan met een snelle lift
straks elk uur 26 big bags en pallets omhoog. De big bags gaan met trolleys over
zes traversesystemen, waarmee ze door
de ruimte rijden met alleen een geleideprofiel ingegoten in de vloer, naar de diverse losstations boven de menger. Gezien
de hygiëne-eisen betreft het hier high-care
bigbag-handling. Na de mengcyclus lost
de menger, die voorzien is van grote wing
doors, aan de onderzijde het product in de
volgende processtap.
De gehele plant, waarbij in totaal tien leveranciers uit tien verschillende landen zijn

… en het interieur
ervan

betrokken, moet eind dit jaar klaar zijn,
zegt Bakker “Wij verzorgen het hele dry
mixing traject, dat op deze manier heel
flexibel en uiterst hygiënisch werkt. In dat
kader leveren we ook een reinigingscabine voor big bags. Deze reinigt de buitenzijde van de big bag met lucht voordat deze de high-care ruimte ingaat.
Internationaal
Frans Bakker heeft een duidelijke doelstelling voor de komende jaren: “Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een speler
van formaat, met een enorme knowhow
en hoogwaardige productiecapaciteit.
Ik ben heel trots op wat Dinnissen doet
en kan. Dat wil ik ook in het buitenland
meer gaan uitdragen. De Benelux en
Duitsland zijn en blijven voor ons heel
belangrijk, maar de groei komt uit het
buitenland.”
Bakker wil de komende tijd investeren in
lokale vertegenwoordigingen en mogelijk in eigen vestigingen op strategische

locaties over de wereld. “Met mensen
die de poeder-business kennen en weten
waar ze het over hebben. We zoeken
mensen die een klein bureau hebben,
ervaring met solids handling en beschikken over een relevant netwerk. Zo werken we bijvoorbeeld in Japan samen met
Apte van Kimio Aono, iemand die eigen
engineers en servicemonteurs heeft.
Internationale grote klanten willen dat je
in de regio een eigen vestiging hebt. Dat
geldt zeker voor Azië, waar we nu mee
bezig zijn.”
Via diverse kanalen is er al een continue
stroom van internationale opdrachten:
Zo is er net een grote opdracht uit Oceanië binnen, voor twee zwaartekrachtmenglijnen. “We zijn internationaal al
heel sterk, maar dat willen we nog verder
uitbreiden. Dat geldt overigens ook voor
de rest van Europa. Nederland, België
en Duitsland, waar we al met een GmbH
aanwezig zijn, vormen voor ons de basis
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