
Onze nieuwe productielijn voor meelvoeders is zo goed 

als gereed. Alle leg-, opfok- en vermeerderingsvoer krijgt 

voortaan een hittebehandeling. Naast borging van de 

hygiënische kwaliteit zorgt de nieuwe productielijn ook 

voor betere fysische eigenschappen van het voer. 

Met het verbod op het gebruik van formalde-
hyde voor het afdoden van bacteriën kiezen 
veel voerfabrikanten voor het aanzuren van 
voer. Naast de kosten voor het (extra) zuur 
biedt dit geen garantie dat de behandeling 
eventuele aanwezige bacteriën doodt. 
Het verhitten van de grondstoff en zorgt 
daar wel voor. In de nieuwe productielijn 
krijgt het voer tijdens het productieproces 
een hittebehandeling waarbij een hoge 
temperatuur in combinatie met de verblijftijd 
in de hygieniser alle aanwezige bacteriën 
doodt. 

Produceren volgens foodeisen
Bij de inrichting van de ‘meelfabriek’ 
hebben we ons laten inspireren door de 
hoge eisen die gelden voor de voedings-
middelenindustrie. Dit zie je bijvoorbeeld 
terug in het gebruik van RVS-materialen en 
het gebruik van ronde bunkers. Ook is er in 
de fabriek een continue overdruk. Alle lucht 
om het voer terug te koelen komt alleen via 
een RVS koeler met een fi ltersysteem met 
ziekenhuisfi lters naar binnen. Het fi lter houdt 
eventuele bacteriën in de buitenlucht tegen 
waardoor er uitsluitend zuivere lucht de 
fabriek binnenkomt.

Uitstekende structuur en 
uniforme samenstelling
Omdat de verhittingslijn uitsluitend meelvoer 
produceert, ontbreekt de hamermolen, 
en is er alleen een walsenmolen. Dit zorgt 
voor behoud van de structuur en minder 
fi jne deeltjes en stof. De dubbelassige 
peddelmenger zorgt bovendien voor een 
optimale menging en voor homogeen voer. 
U merkt dit aan de loopeigenschappen en 
het voer is mooi scherp. 

Aantrekkelijk voer 
De nieuwe verhittingslijn zorgt voor een 
hoge mate van bacteriële veiligheid 
zonder grote zuurtoevoeging. Doordat 
hoge doseringen zuur achterwege blijven, 
kunnen we op deze kosten besparen. 
Als pluimveehouder profi teert u van 
kwalitatief hoogwaardig voer waarmee u 
topresultaten realiseert met lage voerkosten 
per (broed-)ei. Ook de kwaliteitsborging, 
waar steeds meer afnemers om vragen, 
is een belangrijke toegevoegde waarde 
van de verhittingslijn. 
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Bovenbunker

Hygiëniseren
De hygieniser zorgt voor een 
gegarandeerde verblijftijd 
van het meel op de juiste 
temperatuur.

Hotstart
Hotstart-mixer zorgt 
dat alle meel vanaf de 
start van de productie 
de juiste temperatuur-
behandeling krijgt.

Opslag
‘Dedicated’ opslag van gereed 
product in silo’s. In deze 
laadstraat worden uitsluitend 
verhitte voeders opgeslagen. 
Voor optimale conservering 
krijgt het voer een gerichte 
zuurdosering.

Koelen
De RVS koeler met 
lucht�lters zorgen 
voor een optimale 
koeling en voorkomen 
insleep van bacteriën 
na de verhittingsstap. 

Mengen
De menger is volledig van 
RVS. Dit verzekert maximale 
hygiëne en een uniforme 
samenstelling.

HOTLINE 
voerprogramma’s
De meelprogramma’s voor de 
leg, opfok en vermeerdering uit 
de verhittingslijn heten HOTLINE 
voeders. Voor de vermeerdering 
hebben we twee voerlijnen: 
HOTLINE Plus (goed presteren 
en scherp voeren) en HOTLINE 
Comfort (goed presteren in een 
relaxte ronde). Afhankelijk van uw 
situatie kiest u wat het beste bij 
u past. De programma’s bieden 
de � exibiliteit om gedurende 
de ronde te wisselen. Vraag 
uw pluimveespecialist naar de 
mogelijkheden. 

Met de introductie van de nieuwe verhittingslijn is 
productie van (geperst) vleeskuikenvoer en die van de 
meelvoeders volledig van elkaar gescheiden. En dat 
gaat heel ver. In feite is er een nieuwe voerfabriek 
in de bestaande fabriek gebouwd. Het gereed 
product slaan we op in silo’s die we uitsluitend voor 
meelvoeders gebruiken. Ook de laadstraat voor 
het afvullen van de bulkwagens is uitsluitend voor 
meelvoeders uit de verhittingslijn. 
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