
Almex blijft extrusie-apparatuur 

doorontwikkelen
Samenwerking Triott Group biedt mogelijkheden

Almex, bouwer van extruders en expanders timmert al meer dan vijftig jaar aan de weg. Het bedrijf is al die 

tijd volop meegegaan in de ontwikkelingen van conditioneren en extruderen, en blijft dat doen. 

“Sinds 2014, het jaar waarin Almex 
onderdeel werd van de Triott Group, 
zijn de machines en producten op 
details verbeterd”, zegt Robbert 
 Veenendaal, die samen met zijn broer 
Jaap sinds het jaar 2000 het manage
ment voert van het bedrijf. “De ont
wikkelingen op het gebied van con
ditioneren en extruderen zijn in deze 
periode wereldwijd snel gegaan en 
wij hebben daarin gelukkig niet stil 
gestaan.”
Sinds de oprichting van het bedrijf, 
ruim vijftig jaar geleden, heeft Almex 
energie gestoken in innovatie en 
engineering. “Het is leuk om steeds 
weer een sluitend antwoord te vin
den op de vragen van de klant, dat 
‘zit bij ons in de genen’”, zegt Vee
nendaal. “Onze vader Jan had hier
voor in het verleden al veel contacten 
met de Wageningen Universiteit, 
omdat daar veel kennis op extrusie
gebied aanwezig was met ook moge

lijkheden voor onderzoek op labora
toriumschaal en testactiviteiten in de 
proeffabriek.” 

Triott Group
In 2014 kreeg Almex onverwacht het 
aanbod om onderdeel te worden van 
de Triott Group. “We zijn daarop 
ingegaan om ons beter te kunnen 
toeleggen op onze kerntaken: ont
werp en productie van ‘extrusion 
techniques’. Ontwikkelingen en inno
vaties vinden nu gezamenlijk plaats 
met het Triott Development Centre: 
een entiteit van Triott die ons tijd en 
mankracht kan bieden wanneer dat 
nodig is.”
Veenendaal is duidelijk: “De back
office bij het moederbedrijf voor 
administratie, HR en marketing is 
voor ons een zegen. Verder bracht 
deze samenwerking ons in de positie 
om wereldwijd in groter verband 
slimmer op te trekken.” 

Pre-engineering
Het succes van een extrusielijn is 
afhankelijk van goede machines, 
maar nog belangrijker is volgens 
 Veenendaal een goede ‘preenginee
ring’. “Dit is eigenlijk het toverwoord. 
Samen met de klant bekijken wat nu, 
maar ook met het oog op de toe
komst mogelijk en nodig is. Als groep 
kunnen we onder andere mengvoe
der, aquafeed en petfoodproducen
ten optimaal blijven bedienen. Van 
preengineering tot en met de inge
bruikname, samen met Ottevanger.” 

Extruders
De Almexextruders worden geleverd 
voor de productie van petfood, floa

ting aquafeed, behandeling van olie
zaden en aardappelzetmeel. “Maar 
we maken ook specials voor bijvoor
beeld haardblokken of toepassingen 
in de chemische industrie”, zegt 
 Veenendaal. 
“De uitvoering is enkelschroefs; de 
combinatie hiervan met een vacuüm
coater is populair. Ja, met een dub
belschroever kunnen hogere vetge
haltes worden bereikt en zijn de 
vormpjes vaak vormvaster. Echter de 
prijs daarvan is ook aanzienlijk hoger. 
Er is een grensgebied tussen enkel en 
dubbel en wij zijn daarin op onze 
manier al jaren actief.”
Wat betreft actuele ontwikkelingen 
bevindt een back pressure valve zich 
in het ontwerpstadium, evenals een 
nieuw type extruder met een capaci
teit van 10 ton/uur. “Dit wordt een 
aparte range naast de huidige model
len met een output van 1, 3 en 5 tot 
7 ton per uur. Verder steken wij veel 
energie in de effectiviteitsverbetering 
van het conditioneren. Hier komt de 
synergie met IVS steeds beter in 
beeld.”

Expanders
Onderzoeken en ervaringen bij klan
ten in Europa tonen aan dat de 
expandertechnologie toegevoegde 
waarde geeft aan diervoeders, zowel 
voor jongvee als voor oudere dieren. 
“Naast de traditionele mash en pel
lets, vragen de afnemers regelmatig 
naar oplossingen voor geëxpandeer
de enkelvoudige producten, de 
monocomponenten. We zien deze 
vraag sterk toenemen”, vertelt 
 Veenendaal.
De Almexexpander is uitgevoerd met De AL200 met  conditioner en stoomset. 

HARM KlEIN 
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Almex
Almex Extrusion Techniques is opgericht in 1970 en sinds 1998 gevestigd in 
Zutphen. Naast extruders behoren ook expanders tot het leveringsprogram
ma. Sinds 2014 behoort het bedrijf tot de Triott Group. De missie luidt: de 
samenleving helpen de productie van feed & food zowel wat kwantiteit als 
kwaliteit betreft te verhogen, op basis van de beste (Nederlandse) technische 
kennis en met een ‘can do’mentaliteit. Zowel grote diervoederproducenten, 
als kleinere producenten kunnen wereldwijd tot de klantenkring worden 
gerekend. 

Jaap (links) en Robbert Veenendaal voeren sinds 2000 het management binnen Almex.
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het unieke Active Disc (AD) system 
om heel precies de kwaliteit in com
binatie met de output te kunnen 
regelen. Het ontsluiten wordt bereikt 
door een goed samenspel tussen wrij
vingskrachten en druk die in het pro
duct ontstaan. Bij het verlaten van de 
expander is er sprake van een flash
off effect. 
Het ADsysteem is samen met klanten 
ontwikkeld, met als resultaat dat 
onderhoud en uitwisseling van slijt
delen relatief gemakkelijk kan plaats
vinden. Het mengpennenprincipe in 
combinatie met de gladde voering is 
volgens Veenendaal vrij uniek in de 
markt. “Met de uitvinder, Anderson 
International in Ohio in de Verenigde 

Staten, zijn innige contacten. De 
Almexexpander is optioneel ook te 
voorzien van een extrusiekop of een 
speciale kop voor volvette soja
bonen.” Indien er behoefte is aan 
verblijftijd kan de lijn worden voor
zien van een retention time barrel 
(RTB) van pTN. 

Klantenkring
Almex heeft wereldwijd klanten, let
terlijk van Amerika tot Zimbabwe. 
“Het verschepen vanuit Nederland is 
gelukkig geen enkel probleem. We 
adviseren de klant wel de kritische 
onderdelen zelf ook op voorraad te 
houden. We beschikken over een 
goed agenten en servicemonteurs

netwerk. Vanuit Zutphen, maar ook 
samen met Ottevanger Services sla
gen we erin om technische proble
men snel op te lossen en onderdelen 
op tijd te verschepen. Overigens is 
het onderhoud aan onze machines 
vrij voorspelbaar. Veel klanten doen 
het onderhoud in eigen beheer: dat 
blijft een sterk punt van Almex
machines.”

Spin-off
Almex is actief in een specifieke 
markt en staat bewust open voor 
samenwerking met klanten en 
 collegamachinefabrieken; natuurlijk 
binnen de Triott Group, maar zeker 
ook daarbuiten. Als voorbeeld noemt 
Veenendaal de spinoff met het feed 
Design lab waar het bedrijf al in een 
vroeg stadium een rol op de achter
grond speelde. “Het is bijzonder 
mooi te zien dat de testlijn daar nu 
meer en meer wordt ingezet en 
inmiddels is voorzien van een Geelen 
droger en koeler. Klanten kunnen 
daar echt testen. We zijn ons bewust 
dat er zowel bij het extruderen als bij 
het expanderen altijd interacties zijn 
met andere processen.” n
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