
Whitepaper: 
Expander technologie.



Expanders, een absolute  
toevoeging voor uw installatie

Diverse wetenschappelijke studies en bewezen  

resultaten bij klanten als UFA, Deuka, Fanon, Agravis, Vitelia, 

Mironovsky en andere laten zien dat de  

expandertechnologie een absolute aanwinst is voor de 

moderne diervoederfabriek. 

Het toepassen van de expander beantwoordt aan een 

groot aantal behoeften van klanten, die verschillende 

diervoeders voor de verschillende levensfasen van dieren 

moeten kunnen leveren. 

Naast het traditionele meel en pellets vragen afnemers om 

kruimelvoer, geëxpandeerd korrelvoer en  

monocomponenten die zijn behandeld met  

expandertechnologie, bijvoorbeeld voor gebruik in  

TMR-voer (Total Mixed Ration).  

Op het gebied van voedingswaarde, verteerbaarheid en 

voerbenutting zijn met de  expandertechnologie  

interessante resultaten behaald in voer voor melkvee met 

hoge opbrengsten, voer voor vleeskuikens en  

varkensvoer.  

Een recente studie van het welbekende  

onderzoekscentrum van UFA-Bühl laat zien dat  

geëxpandeerd voer voor een betere opname zorgt ten 

opzichte van traditioneel meel.

 

Expander technologie van Almex
Almex is sinds de vroege jaren ‘70 toonaangevend  

leverancier van expandertechnologie. Het ontwerp van de 

befaamde Almex-expander is betrouwbaar en  

bijzonder robuust. Naast deze sterke waarden staan de 

machines ook bekend om het Active Disc-systeem. 

De schuif van de Active Disc maakt het mogelijk om  

wrijvingswarmte aan het product toe te voegen.  

Deze warmte biedt de expander de kracht om  

hittegevoelige bacteriën (zoals salmonella) te elemineren, 

de voersamenstelling te ontsluiten en productkwaliteit te 

garanderen. 

Het ingangsvermogen is over het algemeen 8-15 kW per 

ton. Voor speciale toepassingen, zoals by-pass protected 

proteine, kan het ingangsvermogen oplopen tot 50 kW per 

ton. 



Het is belangrijk dat bij deze toepassingen een goede 

counterflow koeling van het product wordt  

gewaarborgd. Bij de ontwikkeling van het AD-systeem is 

zeer actief geluisterd naar de wensen van de  

toonaangevende mengvoeder fabrikanten. Zodoende zijn 

onze klanten ook tevreden met de prestatie van onze 

machines. De expander kan in combinatie met een 

kruimelaar worden gebruikt voor de productie van 

geëxpandeerde kruimels of in een voerlijn met of zonder 

korrelpers of met een bypass in de productielijn  

(afbeelding 1).  

In situaties waarin een verblijftijd vereist is, kan een  

expander worden gebruikt in combinatie met een  

RTB (Retention-Time-Barrel of verblijftijdschroef ). 

Waar voorheen moeilijke grondstoffen enkel verwerkt 

konden worden middels een dubbele perslijn is dit nu ook 

mogelijk met enkele pers in combinatie met  

een expander. 

De expander, eventueel in combinatie met vacuum  

coater technologie maakt het mogelijk om meer vetten en 

vloeistoffen aan het product toe te voegen. 

Door gebruik van een expander kan de matrijs van een 

korrelpers dunner zijn en is er over het algemeen minder 

slijtage van de korrelpers.
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Vanaf de eerste kilo de  
juiste thermische behandeling
Hygiënisch mengvoer produceren, met kwaliteitsgarantie 

is een steeds belangrijker wordend item. In de  

voedselketen geldt ook voor mengvoederbedrijven dat 

steeds hogere eisen gesteld worden om de hygiëne en  

traceerbaarheid van het voer te kunnen garanderen.

Juist conditioneren is essentieel om een goede  

korrelkwaliteit te genereren. Om zeker te zijn dat het 

mengsel de gewenste thermische behandeling krijgt op 

de juiste temperatuur is een PTN Hot Start Conditioner 

(TCS) een absolute aanrader.

De TCS heeft een gesloten, geïsoleerd en voorverwarmd 

mixerhuis, waarbij het mengsel met droge oververhitte 

stoom wordt opgewarmd. De hoofdas kan in twee  

richtingen draaien.  

De over gedimensioneerde, in hoogte en hoek  

verstelbare paddels genereren een homogene menging. 
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